Retratos da Leitura no Brasil apresenta os livros e os autores mais
citados pelos leitores brasileiros
A Bíblia continua a ser mencionada em primeiro lugar como o último título lido
ou em processo de leitura e o mais marcante para os brasileiros
A Quarta Edição da Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil – o maior e mais
completo estudo sobre o comportamento do leitor brasileiro, promovido pelo Instituto
Pró-Livro (IPL) e aplicado pelo Ibope Inteligência –, além de apresentar o perfil de
leitores* do país, aponta também os livros mais marcantes e os mais lidos
recentemente, sem se esquecer dos autores mais lidos, dos livros mais apreciados e
das obras mais conhecidas citadas pelos leitores brasileiros.
Entre os livros mais aludidos pelos entrevistados como o último livro lido ou em
processo de leitura, nesta Quarta Edição da Pesquisa, com exceção da Bíblia,
poucos são os que foram apresentados anteriormente e que permanecem na lista de
2015. Em 2011, os quatro primeiros colocados eram: a Bíblia, Ágape, A cabana e
Crepúsculo. Em 2015, a Bíblia permaneceu como primeira colocada, seguida
respectivamente por Diário de um banana, Casamento blindado e A culpa é das
estrelas.

Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil – IPL – Base: Amostra 2007 (5.012)/2011 (5.012)/2015 (5.012) –
Último livro lido ou em processo de leitura.

Sem dúvida, a presença tão significativa da Bíblia e de livros e autores religiosos em
todas as listas revela uma interesse muito particular do leitor brasileiro. Se analisarmos
a lista de livros de literatura, também identificamos obras que, apesar de ficção,
inspiram-se em temas religiosos de diferentes crenças: católicos, espíritas ou
evangélicos, entre outros, revelando uma motivação muito especial e que merece
estudos para explicar tal fenômeno. Certamente este interesse impacta em números
do mercado e nos indicadores de leitura dos brasileiros. O crescente número de
publicações de autores padres ou evangélicos, por exemplo, é uma resposta do
mercado que já se atentou para este fenômeno e o abastece até mesmo com
lançamentos de histórias bíblicas infantis. Por outro lado, a permanência e o aumento
na menção à Bíblia, em diferentes segmentos da pesquisa, possivelmente se deve ao
crescimento de evangélicos no país ou aos novos filtros e perguntas que foram
incorporados à pesquisa.

Em relação aos livros mais marcantes, os títulos citados em 2015 foram a Bíblia, A
culpa é das estrelas, A cabana e O Pequeno Príncipe. A Bíblia permaneceu, pelo
terceiro ano consecutivo, como a primeira colocada. Vale ressaltar que 28% dos
entrevistados totais pertencem a religiões em que a leitura da Bíblia é central para o
fiel, já que nessas denominações o principal meio de mediação com o sagrado não é
via sacerdote, como na religião católica, mas acessada por meio da leitura cotidiana
da Bíblia.
Outro fenômeno de grande relevância identificado nessas pesquisas é a constante
alteração da lista de livros mais lidos, pois além da própria distância de tempo entre as
edições, ela sofre o impacto de inúmeros aspectos, como a presença dos lançamentos
mais recentes e dos livros indicados para provas de vestibulares que diferem a cada
ano no país.

Base: Quem estudou/quem sabe ler/quem sabe escrever 2007 (4.210)/2011 (4.560)/2015 (4.579) – Livros
mais marcantes.

Quanto aos autores do último livro que se leu ou que se está lendo mais
mencionados pelos entrevistados nesta última edição, estão: Augusto Cury, João
Ferreira de Almeida, Zibia Gasparetto e Padre Marcelo Rossi. A citação do autor pelos
entrevistados não corresponde necessariamente ao autor do último livro lido, uma vez
que nem todos lembram, no momento da entrevista, o nome do livro que está lendo
atualmente, mesmo lembrando o nome do autor, ou vice-versa.

Base: Amostra (5.012) – Autor do último livro lido ou que se está lendo.

Também existe divergência entre o último autor lido e os autores favoritos dos
entrevistados. Os escritores de quem os entrevistados mais gostam, citados nesta
última edição, foram: Monteiro Lobato, Machado de Assis, Paulo Coelho e Maurício de
Sousa.

Base: Amostra (5.012) – Escritores de quem os entrevistados mais gostam.

Entre os escritores mais conhecidos pelos entrevistados, estão: Machado de Assis,
Monteiro Lobato, Paulo Coelho, Jorge Amado e Carlos Drummond de Andrade .

Base: Amostra (5.012) – Escritores mais conhecidos.
* Segundo padrão adotado desde a pesquisa de 2007, é considerado “leitor” todo ‘aquele que leu, inteiro
ou em partes, pelo menos um livro nos últimos três meses’.

Serviço:
Rio de Janeiro
Data: 31/5
Horário: das 13h00 às 18h00
Local: Biblioteca Nacional – Avenida Rio Branco, 219

Informações à Imprensa

Talita Lima / Maristela Rizzo
55 11 3721-3232 / 11 97403-1538 / 11 97403-1260 / 11 99998-6560
comunicacao2@joribes.com.br /comunicacao@joribes.com.br

