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ENQUETE 001 

FORMAÇÃO DO LEITOR BRASILEIRO  

Objetivo: Caracterizar aspectos relacionados com a formação do leitor 

brasileiro 

Período: janeiro a julho de 2019 

N= 365 respondentes 

Discussão: Ezequiel Theodoro da Silva 

 

Atenção: Esta enquete foi realizada à distância, pela internet, e, por isso mesmo, os seus resultados devem 

ser abordados com o devido cuidado. Ainda que o respondente tivesse de inserir o seu e-mail para emitir as 

suas respostas na enquete, não há como ter certeza sobre a sua identidade. Consequentemente, os 

resultados da presente pesquisa devem ser tomados como tendências, cenários ou hipóteses a serem 

confirmados através de investigações que utilizem metodologias com maior controle e rigor.  

 

Família e escola se apresentam como as principais agências de formação de leitores no 

Brasil, correspondendo a quase 85% do total das respostas obtidas. Em função disso, 

parece fundamental que em ambos os ambientes (lar e escola) existam acervos ricos de 

textos (biblioteca familiar, biblioteca da escola, biblioteca de classe, salas de leitura, acesso 
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a fontes pela internet, etc.) e situações exemplares de leitura, de modo que o leitor possa 

ver e sentir e vivenciar os valores vinculados ao ato de ler. Dessa forma, pais, mães e 

parentes que sejam leitores, que sintam entusiasmo pela leitura, bem como professores 

leitores, que demonstrem amor pela escrita, são agentes fundamentais, capazes de 

transportar as crianças e jovens para o mundo da escrita. Outrossim, uma carência ou 

pobreza de textos e de exemplos nesses dois ambientes pode significar dificuldade para o 

processo de formação dos leitores.  

 

Literatura e histórias em quadrinhos são os gêneros que mais influenciam a formação de 

leitores no Brasil, correspondendo a 78% das respostas obtidas nesta enquete. Isto quer 

dizer que a chamada “leitura de fruição” é a grande responsável pelo enraizamento de 

condutas – duradouras – de leitura.  
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Tempo para ler, competição da TV/internet e preço dos materiais escritos respondem por 

88% do conjunto das respostas para esta pergunta da enquete. De fato, tempo é uma 

condição sina qua non para uma pessoa poder se debruçar sobre os livros ou similares; sem 

ele, considerando a avalanche de textos que circulam modernamente, não há como praticar 

a leitura de uma maneira sistemática e consequente. O acesso a uma variedade de textos 

depende do poder aquisitivo das pessoas na medida em que eles “custam” para serem 

adquiridos (livros nas livrarias, assinaturas de jornais e revistas, assinaturas em sites de 

notícias, etc.). A competição da leitura de textos com outros veículos como a TV e internet 

rebaixam o poder a leitura de materiais impressos na medida em que os celulares e os 

computadores vão se tornando mais acessíveis para toda a população, conforme indicam 

as estatísticas de consumo no Brasil. Mais especificamente, o brasileiro não lê por preguiça, 

mas sim porque os brasileiros têm pouco tempo para ler, estão mais afeitos ao uso de novas 

tecnologias que não a impressa e não têm poder aquisitivo para comprar materiais 

impressos para ler.   

 

Internet, leitura de livros e passeios respondem por 79% da dedicação dos respondentes 

desta enquete no que se refere ao tempo de lazer. Isto mostra a forte penetração das 

tecnologias digitais no Brasil, correspondendo a quase 40% do conjunto das respostas 

indicadas. Interessante observar a presença de “passeios” como opção de preenchimento 

de tempo de lazer – seria interessante investigar mais a fundo essa opção de modo a obter 

as razões para tal, como a possibilidade de vida ao ar livre, necessidade de esportes e 

exercícios físicos, etc. Pesquisas nacionais mostram uma grande variação nas respostas a 

este tipo de pergunta; por isso mesmo, existe a necessidade de um cotejo maior no sentido 

de comparar diferentes respostas e verificar a hierarquia objetiva de preenchimento de 

tempo de lazer dos brasileiros.  
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Pelo gráfico acima, vê-se que a maioria dos respondentes (58%) lê de 01 a 10 livros 

completos por ano. Esta informação corrobora os resultados encontrados por outras 

pesquisas nacionais, como as realizadas através das edições da Retratos da Leitura no Brasil 

< http://plataforma.prolivro.org.br/retratos-da-leitura/>. Isto significa que, no conjunto dos 

respondentes desta enquete, não se lê 01 (um) livro por mês em nosso país.  

 

Pergunta de natureza fechada, mostrou-se que a representação que os respondentes têm 

sobre a prática da leitura recai principalmente sobre a falta da nossa tradição de leitura 

(50%), seguidas por “escola que não ensina os estudantes a ler”, “preferência pela internet” 

e “preguiça de ler”. De fato, mirando a história do livro e da leitura no Brasil, jamais foi 

construída e consolidada uma tradição que viesse a fortalecer e enraizar a leitura junto aos 

diferentes segmentos da nossa população, principalmente junto às classes mais humilde e 

http://plataforma.prolivro.org.br/retratos-da-leitura/
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majoritária. A enquete ainda aponta que a escola é insuficiente no que se refere ao ensino 

da leitura e que a preferência hoje é pela leitura na internet via tecnologias digitais. 

Infelizmente, a preguiça para ler ainda está fixada na mente de boa parte dos participantes 

desta pesquisa.   

SÍNTESE DOS RESULTADOS 

O objetivo que orientou a aplicação desta enquete foi o de caracterizar aspectos 

relacionados com a formação dos leitores brasileiros. Um total de 365 respondentes, 

identificados por e-mail, responderam ao questionário de múltipla escolha no período de 

1º de janeiro a 09 de julho de 2019.  

Os resultados deste estudo devem ser relativizados em decorrência da própria metodologia 

utilizada, ou seja, questionário à distância, sem controle e rigor totais nas respostas 

fornecidas. Por isso mesmo, as conclusões abaixo devem ser consideradas como cenários 

ou tendências para serem comparadas com outros estudos nacionais (mais rigorosos, 

metodologicamente falando) ou então para serem aprofundadas através de outras 

investigações. 

Em termos gerais, esta enquete mostrou que: 

➢ Família e escola são as duas instituições que maior influência têm no processo de 

formação de leitores. 

➢ Livros de literatura e histórias em quadrinhos são os dois gêneros responsáveis pelo 

enraizamento do gosto pela leitura nos indivíduos.  

➢ Tempo para ler e competição com outros veículos de comunicação são os fatores 

que dificultam as práticas de leitura de livros e similares. 

➢ Uso da internet, leitura de livros e passeios são as principais atividades com que a 

maioria dos respondentes preenchem o seu tempo de lazer.  

➢ A grande maioria dos respondentes desta enquete lê até 10 livros por ano.  

➢ A representação mais incisiva sobre a prática de leitura no Brasil é aquela que 

informa “Somos um povo sem tradição de leitura”.  

 

Relatório produzido por 

Ezequiel Theodoro da Silva 

Campinas, SP, julho de 2019.  

 

Baixe o relatório completo 
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ANEXO 1 – CÓPIA DO QUESTIONÁRIO  

6. Quem mais influenciou positivamente a sua formação de leitor? * 
amigos 
familiares 
professores 
bibliotecários 
Outro: 

 

2. Qual o gênero de material escrito que mais favoreceu a sua formação de leitor?  
Histórias em quadrinhos 
livros didáticos 
jornais 
livros de literatura 
revistas 
livros técnicos 
Outro: 

 

3. Hoje em dia, qual o principal fator que dificulta ou impede as suas leituras de livros e similares? * 
preguiça de ler 
preço dos livros e similares 
falta de bibliotecas 
tempo para ler 
competição da televisão e/ou da internet 
Outro: 

 

4. Com que tipo de atividade você mais preenche o seu tempo de lazer atualmente?  
Esportes 
passeios 
leitura de livros 
visitas aos amigos 
internet (celular, computadores e similares) 
Outro: 

 

5. Em média e por livre escolha, quantos livros (completos) você lê por ano? 
Nenhum 
de 01 a 10 
de 11 a 20 
de 21 a 40 
mais que quarenta 

6. Qual dessas frases expressa a sua representação da prática da leitura entre os brasileiros?  
Os brasileiros têm preguiça de ler. 
Somos um povo sem tradição de leitura. 
Os brasileiros leem o suficiente. 
A preferência no Brasil é por textos virtuais da internet. 
A escola não ensina os estudantes a ler. 
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ANEXO 2 - RESPOSTAS QUALITATIVAS (Comentários)  

 

Sheyla P. da Silva disse: 17/04/2019  

Adoro ler. Meus pais foram fundamentais em minha formação como leitora. Minha mãe estudou até a 2° série 

mas lia muito (jornais, revistas e livros) e ia ao cinema. Meu pai, com formação superior, orientava para os 

estudos e para a leitura. Isto no tempo em que se ouvia muito os programas de rádio. Minha gratidão a eles e 

depois aos meus professores. 

 

Maria das Graças Monteiro Castro disse: 23/04/2019  

Sou leitora por ter um pai leitor que iniciou as filhas na leitura de jornal. Nada planejado, com apenas o ensino 

fundamental ele era um hábil leitor e escritor de cartas e bilhetes. Ele influenciou as filhas com sua prática 

cotidiana. Os livros de Jorge Amado foram uma consequência natural. Posteriormente, os professores de 

português e literatura do Colégio de Aplicação da UFG deram continuidade ao meu processo de formação 

leitora. 

 

Adélia Rodrigues disse:  

Sou leitora desde que me lembro. Acho que comecei ler na escola, por curiosidade ou porque simplesmente 

sabia ler. Não tenho lembrança de incentivo de professores ou colegas, eu apenas lia um livro atrás do outro. 

Sempre gostei muito de literatura brasileira, mas na adolescência li muito Sidney Sheldon e Agatha Christie. O 

que recordo mesmo é de minha mãe brigando para eu largar o LIVRO e fazer outra coisa, pois passava horas 

e horas lendo. Final de semana era sempre mágico, pois conseguia ler sem muito aborrecido de ninguém. Hoje 

leio menos do que gostaria, mas tenho sempre na bolsa e no carro livros para ler a qualquer momento. 

 

Francisco José Vênere disse:  

... eu morava na roça e papai não tinha o quarto ano do ensino fundamental, mas ele tinha uns primos que 

mandavam revistas Seleções do Readers Digest que ele e mamãe liam e nos incentivavam a ler! Quando caiu 

em minhas mãos TERRA DOS HOMENS, de Antoine de Saint Exuperry, comecei a juntar livros. Hoje temos 

uma boa e variada biblioteca e ficamos orgulhosos em mostrá-la aos amigos. 

 


