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Resumo: Há uma crescente implantação de bibliotecas públicas no país -nos 

municípios brasileiros de todas as regiões – apesar disso, ainda não surgiram avanços 

concretos no hábito de leitura da população. Enquanto isso, as livrarias se posicionam 

em poucos municípios, explorando o potencial do local: em capitais e cidades vizinhas. 

Essas formas de acesso possuem características diferenciadas entre si, além da 

representação nos municípios. 
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Introdução 

 
 

Esse trabalho é um recorte de um outro maior, realizado pela Gerência de 

Planejamento, Estudos e Pesquisas da Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da 

Cultura. O trabalho descreve, por meio da Pesquisa Perfil dos Municípios Brasileiros, 

do IBGE, a presença dos equipamentos culturais – bibliotecas e livrarias – nos 

municípios brasileiros, a representação destes em suas regiões e estados. Também expõe 

as bibliotecas escolares e as experiências das bibliotecas comunitárias, que 

proporcionam o acesso à leitura para comunidades localizadas às margens dessa prática: 

comunidades de assentamentos, comunidades de agricultura familiar e de remanescentes 

de quilombos.  Posteriormente apresenta dados sobre o perfil do leitor, a partir da 

pesquisa Retrato da Leitura no Brasil e da Pesquisa Penetração de Meios, realizada pelo 

IBOPE. 
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1-O Acesso ao livro nos municípios: Bibliotecas Públicas, Escolares, 

Comunitárias e Livrarias 
 

O Brasil possui 6.545 bibliotecas públicas, distribuídos em 4.726 municípios 

(85% do total). A informação é do IBGE, extraída da pesquisa Perfil dos Municípios 

Brasileiros – MUNIC/2005.  

A região Sudeste é a que apresenta a maior quantidade de municípios com esse 

equipamento cultural (32%) – embora não apresente concentração -, é seguida pelas 

regiões Nordeste (30%), Sul (22%) e pelas equiparadas regiões Norte e Centro-Oeste 

(8%).  
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Fonte: IBGE 

 

A quantidade total de municípios que tenha população entre até 5.000 habitantes 

e até 50.000 habitantes é relativamente similar
1
. E essa característica se mantém nos 

percentuais desses municípios que possuem biblioteca. A tabela abaixo mostra que do 

total dos municípios com esse equipamento, 24% estão naqueles que têm mais de 

10.000 hab Municípios ainda menores, como aqueles com até 5.000 hab e de 5.001 até 

10.000 também têm uma presença considerável de bibliotecas públicas. A quantidade de 

municípios com biblioteca, entre os municípios com mais 50.000 hab é bem inferior aos 

demais, acompanhando a proporcionalidade do total desses municípios. 



 

  Tabela 01: Distribuição de municípios com livraria, de acordo com tamanho de população 

População dos 
municípios 

Municípios com livraria Percentual 

Até 5.000 1059 22% 

De 5.001 a 10.000 1039 22% 

De 10.001 a 20.000 1121 24% 

De 20.001 a 50.000 952 20% 

De 50.001 a 100.000 301 6% 

 De 100.001 a 500.000 217 5% 

 Mais de 500.000 33 1% 

Total 4.722 100 
  Fonte: IBGE 

 

O Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, da Fundação Biblioteca Nacional, 

possui em seus registros 4.795 bibliotecas cadastradas, quantidade bastante menor que 

aquela apresentada pelo IBGE. A divergência seria possivelmente na metodologia 

utilizada para atualização do cadastro da FBN. Segundo a própria Biblioteca Nacional, o 

processo utilizado na coleta de informações é um sistema de mala-direta, que depende 

totalmente das respostas atualizadas, fornecidas por representantes dos municípios.  

O maior número de Bibliotecas Públicas cadastradas pela BN localiza-se nos 

estados da região Sudeste, representados por São Paulo e Minas Gerais, que concentra 

cada um, 15% das bibliotecas públicas brasileiras. Esses são os maiores estados em 

termos de quantidade de municípios. Na região Sul, o Paraná e o Rio Grande do Sul 

representam 9% das bibliotecas.  A Bahia é o estado nordestino apresenta o maior 

número (6%), seguido por Rio Grande do Norte e Pernambuco, com 4%, 

respectivamente. A região Centro-Oeste detém a sua maior representatividade, de 4%, 

no estado de Goiás. A região com menor número é a Norte. O Pará contém 3% das 

bibliotecas e o Tocantins apresenta um percentual de 2%. 

 
Tabela 02: Distribuição de Bibliotecas Públicas por Estado 

Estado AC AL AM AP BA CE DF 
Qtde B.P. 18 88 23 18 308 143 24 

% penetração 0 2 0 0 6 3 1 

 

Estado ES GO MA MG MS MT PA 
Qtde B.P. 101 168 124 710 81 122 164 

% penetração 2 4 3 15 2 3 3 

 

Estado PB PE PI PR RJ RN RO 
Qtde B.P. 103 167 12 429 159 180 40 

% penetração 2 4 0 9 3 4 1 

   

Estado RR RS SC SE SP TO Total 

                                                                                                                                                                          
1Quantidade de municípios com até 5.000=1362; de 5.001 a 10.000= 1.310; de 10.001 a 20.000=1.298; de 

20.001 a 50.000= 1.026; de 50.001 a 100.000= 313; de 100.001 a 500.000=220; mais de 500.000=35. 



Qtde B.P. 5 419 259 61 728 105 4.795 

% penetração 0 9 5 1 15 2 100 
Fonte: Fundação Biblioteca Nacional, 2006 

 

Na verdade esses números ainda estão em expansão. Inserido no Programa 

Nacional do Livro e Leitura, do governo federal, o programa Livro Aberto
2
, 

implantou/remodelou 127 bibliotecas públicas em 2004 e 404 em 2005. E como o 

processo de cadastramento junto a BN ainda não foi finalizado, espera-se por uma 

evolução desses números.  Segundo essa instituição, a maior demanda pelos contratos 

partiu, em primeiro lugar, de Minas Gerais, que nesse período celebrou 90 contratos, 

seguido por Rio Grande do Sul, com 53, e Santa Catarina com 46. Merece destaque 

também, o estado do Piauí, que apesar do número consideravelmente pequeno de 

bibliotecas em seu território, teve uma demanda de 45 contratos. 

 
 
1.1-Bibliotecas Escolares 
 

Além das bibliotecas públicas, existem as bibliotecas escolares que atendem a 

uma gama de pessoas específicas, que são os alunos matriculados nessas escolas. Essa 

categoria tem papel muito importante nas comunidades, pois em geral é onde são 

realizados os primeiros contatos com os livros. Dentre suas ramificações trataremos 

apenas das que pertencem ao ensino fundamental e ao nível médio
3
. 

Analisando o gráfico 02, percebe-se que a minoria das instituições de ensino 

fundamental dispõe de bibliotecas. Em 2000 o percentual de bibliotecas nessas escolas 

representava 25%. Em 2002 e 2003 houve uma discreta elevação, voltando a cair a 

partir de 2004. A informação contida nos números leva a crer que as crianças do ensino 

fundamental não têm condições apropriadas para desenvolver a familiarização com os 

livros dentro da própria escola. Um processo bem sucedido nesse aspecto contará com 

políticas implantadas dentro das instituições, que dispensem temporariamente o uso 

desse equipamento. 

O gráfico 03 mostra o oposto nas escolas de nível médio. Nessas escolas, 

aquelas que têm bibliotecas representam mais de 80%, entre 2000/2003. Embora nos 

anos seguintes ao invés desses percentuais aumentarem ou se manterem, eles 

apresentaram contração. No geral, percebe-se uma grande diferença entre as escolas 

desses dois níveis de ensino, e a evidência de que o contato com o livro nas escolas 

                                                           
2
 Programa desenvolvido pelo governo federal, que visa a instalação e modernização de bibliotecas em 

todos os municípios brasileiros.  



brasileiras acontece mais tarde, o que pode estar contribuindo para o atraso na formação 

do hábito de leitura da população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 02 

Ensino Fundamental: total de escolas x total de escolas 

com bibliotecas
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Fonte: Inep, 2006. Elaboração própria. 

  

 

Gráfico 03 

Ensino Médio: total de escolas x total de escolas com 

bibliotecas
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 Fonte: Inep, 2006. Elaboração própria. 

 

 

 
1.2-Bibliotecas Comunitárias 
 

                                                                                                                                                                          
3 Os números são referentes ao total geral das escolas brasileiras, apenas no ensino fundamental e médio, 

incluindo as modalidades públicas e privadas; urbanas e rurais; e todas as séries.   



 

As Bibliotecas Públicas podem ser, segundo o âmbito em que estão 

implantadas, municipais, estaduais e federais. Existem também aquelas que são tidas 

como públicas (por estar aberta a toda a coletividade, seja para bairro ou para sociedade 

em geral, e não atenderem somente a uma comunidade específica, por exemplo, alunos 

universitários), mas não são mantidas exclusivamente pelo poder público, são as 

bibliotecas comunitárias. 

Nesse contexto estão surgindo projetos que envolvam a disseminação 

da leitura por todas as regiões do país. Podemos mencionar o projeto de bibliotecas 

rurais “Arca das Letras”, criado em 2003, pela Secretaria de Reordenamento Agrário do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário. O objetivo do projeto é facilitar o acesso aos 

livros em assentamentos, comunidades de agricultura familiar e de remanescentes de 

quilombos. 

 A metodologia do projeto conta com a participação das comunidades na 

formação e na implantação das bibliotecas. São os moradores que escolhem o local de 

instalação, os assuntos de interesse para o acervo e os Agentes de Leitura – voluntários 

que são responsáveis pelo empréstimo dos livros e pelo incentivo à leitura na 

comunidade. Cada biblioteca tem cerca de 220 títulos obtidos por doação, entre 

literatura infantil, literatura para jovens e adultos, livros didáticos, de pesquisa e 

técnicos (sobre cidadania, saúde e agricultura). 

Criado pelo MDA, o projeto conta com a participação do Ministério da 

Educação, Ministério da Cultura e Ministério da Justiça, Bancos do Brasil e do 

Nordeste, além de ONGs e campanhas de doações de livros. A iniciativa de levar 

cultura, educação e entretenimento às comunidades mais isoladas também é apoiada 

pelos respectivos estados e municípios.  

A tabela 03 mostra a inserção do projeto em cada estado brasileiro. Nota-se que 

os estados com maiores números de municípios beneficiados são Rio Grande do 

Sul(103), Rio Grande do Norte(88) e Pernambuco(69), e consequentemente, esses são 

os locais onde encontramos as maiores quantidades de Arcas implantadas. Outros 

estados, que embora tenham um menor número de municípios inseridos no projeto, 

também se destacam na quantidade de Arcas, especialmente, o Piauí, Ceará, Paraíba e 

Maranhão. 

 

Tabela 03: Penetração do projeto Arca das Letras nos Estados 

Estados AL AM AP BA CE ES GO MA MG 
Arcas Implantadas 40 21 02 17 360 03 32 168 82 



Munic. atendidos 09 02 02 08 34 03 07 42 44 

 
Estados MS MT PA PB PE PI PR RJ RN 
Arcas Implantadas 03 15 02 199 274 385 31 08 426 

Munic. atendidos 01 03 02 45 69 61 15 03 88 

 

Estados RO RS SC SE SP  TO Total 
Arcas Implantadas 01 182 35 55 22 35 2.478 

Munic. atendidos 01 103 34 26 13 18 679 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2006 

 

Essas bibliotecas comunitárias chegam a lugares de difícil acesso, onde o 

alcance aos livros e à leitura passa por mais dificuldades, favorecendo comunidades que 

provavelmente estariam à margem dessa prática.  

Segundo o MDA, em 2006, estão implantadas 2.478 bibliotecas, 597.982 livros 

distribuídos, 238.213 famílias atendidas e 5.128 agentes de leitura. 

 
 
2- Livrarias 
 

 

Segundo uma informação informal da ANL – Associação Nacional de Livrarias, 

a pesquisa Cadastro das Livrarias do Brasil, que ainda está em andamento, registra 

2.400 livrarias, distribuídas da seguinte maneira: 56% na região Sudeste, 22% na região 

Sul, 15% na região Nordeste, 4% na região Centro-Oeste e 3% na região Norte. 

 Estudos completos sobre a distribuição das livrarias nas cidades brasileiras 

ainda são precários. O que se sabe é que as livrarias se concentram nas capitais dos 

estados e nas cidades próximas a elas, ficando o interior dos estados com carência em 

relação a esse equipamento. 

A região Sudeste detentora do maior universo de leitores brasileiros, e de um 

número razoável de cidades grandes, se destaca pelas quantidades delas. Com um 

histórico inverso, que se reflete nos seus discretos percentuais, estão as regiões Centro-

Oeste e Norte. Dados do IBGE - pesquisa Perfil dos Municípios Brasileiros –informam 

que o percentual de penetração desse equipamento em 2005 reduziu 11,4%.   

Apesar desse decréscimo, não devemos estabelecê-lo como fator direto na 

redução do hábito da leitura, já que a comercialização dos livros também se dá em 

canais alternativos, expandindo as possibilidades de acesso ao produto, como procurou 

mostrar a pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, realizada pela Fipe 

(Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). O trabalho retrata a evolução do 

mercado em 2005, e cita os pontos de venda que tiveram crescimento entre 2004/2005: 



livraria(15,91%), supermercado(60,83%), feiras de livro(12,22%), banca de 

jornal(48,19%).  

Numa análise específica dos coletados no IBGE, observamos que os números 

ligados às regiões são consideráveis, porém no universo dos estados os dados não são 

expressivos, denotando a existência de um espaço para evolução nesse ambiente.  

O gráfico 04 demonstra que a maior parte dos municípios com livraria está 

localizada na Região Sul(35%). As Regiões Sudeste e Nordeste estão com percentuais 

muito próximos, 26% e 24%, respectivamente. As Regiões Centro-Oeste, com 9% e 

Norte, com 6%, são as menores em quantidade total de municípios, e nestes com 

livraria.  

 

Gráfico 04 
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Fonte: IBGE. Elaboração própria 

 

Trabalhamos com os dados, mostrando tanto a representatividade dos 

municípios com livraria na sua própria região(variação % na região), como a 

representação dos municípios com livraria em seu estado(variação % no estado). 

A região Sul é a que mais se destaca, contém 593 municípios com livraria. 

Apresentou os melhores índices, especialmente, em nível de estado. O Rio Grande do 

Sul possui o maior número de municípios com livrarias na região(256), seguido por 

Paraná(198) e Santa Catarina(139). Do total dos municípios com livraria na região Sul, 

aqueles que estão no Rio Grande do Sul representam 43%.  Observamos, também, que 

do total de seus municípios, mais da metade tem livraria, 52%. Com percentuais 

discretamente menores estão o Paraná e Santa Catarina.  

A região Sudeste aparece em segundo lugar, e a maioria dos municípios com 

livraria está localizada em São Paulo. Ele está muito à frente dos demais estados da 

região: são 72 municípios com livraria a mais que Minas Gerais, 182 a mais que o Rio 

de Janeiro e 201 a mais que o Espírito Santo. Dos municípios com livraria na região 



Sudeste, 50% estão localizados em São Paulo, mas no estado essa representatividade cai 

para 35%. Minas Gerais também possui um percentual considerável de municípios na 

região, 34%, mas quando se trata do universo estadual, notamos que o número tem uma 

grande redução, ou seja, apenas 18% dos municípios daquele estado estão equipados 

com livraria. No tocante ao Rio, observamos que em termos quantitativos é um dos 

menores estado, contudo no território estadual, 49% de seus municípios têm livraria. 

Em relação à região o percentual é discreto, não passa de 10%. O Espírito Santo é o 

menor estado em termos quantidade de municípios, mas 33% deles têm livrarias, na 

região essa representação cai para 6%.   

A região Nordeste possui 416 municípios com livraria. Grande parte destes estão 

localizados na Bahia, são 122, representando percentualmente, a maior concentração em 

termos regionais(29%). Do total de municípios baianos, 29% deles têm livraria. O 

Maranhão atinge 15% do total da região e 29% dos municípios de seu território. 

Pernambuco e Ceará possuem todos os números equiparados, e expressam uma 

quantidade mediana de municípios com livraria, 58 e 57, respectivamente. Esses estados 

apresentam percentuais idênticos na distribuição de municípios com livraria em seus 

territórios. Chamam atenção os números referentes ao Piauí: totaliza 223 municípios, 

mas apenas 15 têm livraria, ou seja, no estado são 7%. Essa representação na região é 

ainda mais discreta (4%). A situação da Paraíba é um pouco melhor. Esse estado 

também possui 223 municípios, mas lá o número de municípios com livraria é mais que 

o dobro do Piauí(35). Apesar disso ainda é muito pouco, pois apenas 16% de seus 

municípios têm o equipamento. 

Na região Centro-Oeste o estado de Goiás tem a maior representação de 

municípios com livraria, 37%, sendo que apenas em seu universo, são 23% dos 

municípios com o equipamento. Mato Grosso é o segundo estado em quantidade de 

municípios, porém com livraria são 54 que abrangem 35% da região e 38% de seu 

próprio estado. Com um percentual um pouco menor na região, encontra-se Mato 

Grosso do Sul (27%), porém como é um estado que possui somente 78 municípios, e 

destes 42 têm livraria, o percentual no estado se torna vultoso e alcança 54%. No 

Distrito Federal os percentuais são de 100% para o estado e 1% na região. 

A Região Norte é a menor do país em número de municípios com livraria. Todos 

os estados apresentaram números relativamente modestos em relação à quantidade de 

municípios versus municípios com livraria. O maior estado dessa região, em termos de 

municípios, é o Pará, que contém 39% dos municípios com livraria na região. Dentre os 



municípios de seu território, 29% possuem livraria. Tocantins possui um número 

representativo de municípios, porém aqueles que contam com livraria são poucos, 

apenas 14%. Em relação à região, o número também é discreto: 18%. Rondônia tem 

uma representação maior em relação ao território do estado, 48%. Na região representa 

24% do total de municípios com livraria. Os estados do Acre, Amapá e Roraima 

possuem os menores percentuais da região, 3% respectivamente. 

 

 

 

 

 
Tabela 04: Distribuição dos municípios com livraria, região Sul 

Estados Qtde total 

municípios 

Qtde munic. 

com livraria 

Var. % 

região 

Var. % 

estado 

Região Sul 

RS 496 256 43% 52% 
PR 399 198 33% 50% 
SC 293 139 23% 47% 

TOTAL 1188 593  
    

Região Sudeste 
MG 853 155 34% 18% 
SP 645 227 50% 35% 
RJ 92 45 10% 49% 
ES 78 26 06% 33% 

TOTAL 1668 453  
Região Nordeste 

BA 417 122 29% 29% 
PB 223 35 8% 16% 
PI 223 15 4% 7% 
MA 217 63 15% 29% 
PE 185 58 14% 31% 
CE 184 57 14% 31% 
RN 167 22 5% 13% 
AL 102 27 6% 26% 
SE 75 17 4% 23% 
TOTAL 1793 416  

Região Centro-Oeste 
MS 78 42 27% 54% 
MT 141 54 35% 38% 
GO 246 56 37% 23% 
DF 1 1           1% 100% 
TOTAL 466 153  

Região Norte 
PA 143 41 39% 29% 
TO 139 19 18% 14% 
AM 62 12 11% 19% 
RO 52 25 24% 48% 
AC 22 3 3% 14% 
AP 16 3 3% 19% 
RR 15 3 3% 20% 
TOTAL 449 106   



Fonte: IBGE, elaboração própria. 
 

 
3-Perfil do Leitor 
 

No Brasil não são encontrados muitos estudos sobre o perfil do leitor, mas em 

2001 foi realizada a pesquisa Retrato da Leitura no Brasil. Os idealizadores foram 

Câmara Brasileira do Livro(CBL), o Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel), 

Associação Brasileira de Editores de Livros (Abrelivros), e Associação Brasileira de 

Celulose e Papel (Bracelpa), a realização ficou aos cuidados da empresa A. 

Franceschini.  

No trabalho concluiu-se que homens(51%) e mulheres(49%) lêem praticamente 

na mesma proporção, com pequena vantagem para o percentual masculino. Mas 

apresentam diferenças quanto aos motivos que os levam até o livro: 38% do sexo 

masculino alegam “busca por conhecimento”, 10% desejam “evolução profissional” e 

11% querem “se atualizar”. Quanto às mulheres 23% procuram por “momentos de 

distração e lazer”, a razão “evoluir espiritualmente” chega 20% e 15% delas se 

aproximam do livro para “presentear”. 

Sobre o leitor corrente, foi apurado que apenas 14% do universo pesquisado 

estavam lendo um livro naquele período (cerca de 12 milhões de leitores). Já o leitor 

efetivo, aquele que leu pelo menos um livro nos último três meses, chega a 30% da 

população alfabetizada acima de 14 anos (26 milhões de leitores). Os livros religiosos 

são lidos por 38% da população, ou seja, 4,6 milhões de leitores. O número de pessoas 

alfabetizadas que declararam não ter o hábito de ler nada é de 14%, ou seja, 12 milhões 

de indivíduos. Quanto à imagem de importância do livro, 89% o consideram como 

forma relevante na transmissão de conhecimento, 81% considera importante a leitura 

para os filhos e 71% o considera como fonte eficaz de atualização. Em relação à 

modernidade do livro, 69% declararam existir formas mais modernas de se manter 

informado, sendo que nos estratos econômicos mais baixos ele é comparado ao rádio, 

tv, jornal e revista. Nos estratos econômicos mais elevados essa comparação se dá em 

relação à internet e tv por assinatura.  

O grupo das pessoas mais jovens lê mais. Nesse universo (14-19 anos), estão 

inseridas as pessoas em idade escolar, pertencente na maioria, ao segundo grau, 

conseqüentemente possuem um maior contato com os livros, o que incentiva o hábito da 

leitura. O gênero de leitura preferido entre os mais jovens é a literatura adulta, assim 

como entre as pessoas de 20 a 29 anos. O gênero filosofia/psicologia é mais lido pelo 



grupo de 30 a 39 e os mais velhos preferem a leitura de obras voltadas à religião. A 

tabela abaixo mostra que à medida que a idade aumenta as pessoas reduzem a prática da 

leitura. 

 

              Tabela 05: Percentual de Leitura por Faixa Etária 

Idade Percentual 

14-19 45% 

20-29 33% 

30-39 28% 

Mais de 40 24% 
             Fonte: Pesquisa Retrato da Leitura no Brasil, 2001  

 

Outra fonte de informação quanto à leitura vem do IBOPE. Essa instituição 

divulgou em 2006, uma pesquisa realizada com dados de 2005 sobre o consumo de 

equipamentos culturais nas principais regiões metropolitanas do país. O estudo não 

avaliou o leitor de livros, porém retratou o perfil dos consumidores da leitura de jornais 

e revistas.  

Os números mencionados no gráfico 05 mostram que a leitura de jornais 

apresenta equilíbrio entre as faixas etárias acima de 20 anos. Apesar de os percentuais 

apresentarem pouca vantagem sobre os demais, os grupos compreendidos entre 35 a 44 

e 45 a 54 anos são os que mais lêem jornal, 41% e 42% respectivamente. Destaca-se que 

os maiores leitores de livros – o grupo dos mais jovens - são também aqueles que mais 

se interessam pelas revistas(52%) e os que  menos lêem jornais, 27%. A leitura de 

revistas é mais expressiva no grupo dos mais jovens, justamente aqueles que lêem 

menos jornal. 

 

 

Gráfico 05  

 

Fonte: IBOPE, elaboração própria. 
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As pesquisas apontam que o mundo dos leitores é composto por pessoas que 

possuem maiores níveis de renda e melhores índices de escolaridade. No Brasil há uma 

imensa barreira socio-econômica entre os indivíduos leitores e não-leitores, implicando 

numa precária leitura por aqueles grupos com baixo nível de renda. Os leitores de livros 

estão concentrados na classe A (60%), com uma grande distância entre as demais. Os 

grupos que representam as classes mais pobres (D/E) são os menos favorecidos no 

tocante à leitura (21%). Quanto ao gênero, existe um equilíbrio na leitura dos livros 

religiosos, todas as classes lêem, porém quando se trata da leitura da bíblia 

isoladamente, esse interesse diminui bastante entre as classes mais altas e aumenta 

consideravelmente entre os mais pobres. Os livros de literatura, filosofia/psicologia e 

ciências sociais são os mais consumidos pelas classes altas. 

 

                         Tabela 06: Percentual de Leitura por Classe Econômica 

Classe Econômica Percentual 

A 60% 

B 37% 

C 27% 

D/E 21% 
                         Fonte: Pesquisa Retrato da Leitura no Brasil, 2001 
 

De acordo com o Ibope, tanto a leitura semanal de jornais como de revistas 

aumenta na medida em que a renda do indivíduo também se eleva. Nas duas 

modalidades de leitura notamos o percentual mais elevado no grupo portador da maior 

renda. O universo de pessoas leitoras de jornal decresce conforme a renda. Já o leitor de 

revistas apresenta a mesma característica, porém essa redução não é tão brusca, e nos 

grupos com as rendas mais inferiores, essa leitura volta a aumentar.  
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Fonte: IBOPE, elaboração própria. 

 

Da mesma forma, aqueles com maiores níveis de escolaridade também lêem 

muito mais. A tabela 07 confirma que o hábito de leitura se reduz conforme o nível de 

escolaridade dos indivíduos também diminui. Enquanto pessoas com nível superior 

apresentam índice de leitura em 63%, aqueles que detêm 1ª a 4ª série, representam 

somente 16%. No geral a leitura da bíblia e de livros religiosos se destaca entre as 

pessoas com baixa escolaridade, enquanto a preferência pela literatura, 

filosofia/psicologia se mantém entre as pessoas com maiores níveis de estudo. 

                  Tabela 07: Percentual de Leitura por Escolaridade 

Nível de Escolaridade Percentual 

Superior 63% 

Ensino Médio 38% 

5ª a 8ª série 26% 

1ª a 4ª série 16% 
                   Fonte: Pesquisa Retrato da Leitura no Brasil, 2001 

  

O gráfico 07 mostra que a leitura semanal de jornal é ascendente à medida que 

aumenta o nível de escolaridade dos indivíduos. As pessoas com baixa escolaridade 

lêem bem menos que as outras, e representam apenas 10%. Aqueles que possuem o 

primeiro grau incompleto surgem em seguida com 19%, entretanto, quando 

comparamos o índice de leitura dos portadores de primeiro grau completo (35%), 

percebemos que houve um avanço considerável. Um pouco mais à frente encontra-se o 

grupo segundo grau completo com 44%, mas os maiores percentuais são demonstrados 

nos grupos que possuem mais tempo de estudo, ou seja, 68% para o superior completo e 

73% para a categoria doutorado/mestrado/pós-graduado/mba. O processo em relação à 

revista é similar ao jornal, contudo, todos os índices relativos a esta apresentam uma 

discreta superioridade quando comparados ao jornal. 
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Fonte: IBOPE. Elaboração própria. 

 

Os orientais se destacam como os maiores leitores de jornal e revista, 64% e 

79%, respectivamente. Os maiores grupos em contingente, grupo formado pelos 

pardos/mulatos e mestiços e o grupo dos negros, apresentam nível de interesse discreto 

e bastante similar. Os índios representam a raça com menos leitura de jornal e revista, 

porém não estão muito abaixo dos P/M/M e dos negros
4
.   
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Fonte: IBOPE. Elaboração própria. 

 

 

 
 
 
 
 

Conclusão 
 

 

 

 

A biblioteca e a livraria são duas formas distintas de acesso à leitura. A primeira 

se constitui num veículo que democratiza, permite que indivíduos de qualquer classe 

social e formação educacional tenham acesso ao mundo literário e a tudo que possa vir 

desse contato, livre de qualquer ônus. Basta querer. O governo federal atua na expansão 

da rede de bibliotecas públicas por todos os municípios e está obtendo sucesso, são 84% 

deles com sua biblioteca pública, mas ainda precisa trabalhar na formação de público, 

no reconhecimento da biblioteca como promotor de cultura, especialmente nos 

pequenos municípios do interior do país. 

                                                           
4
 As raças mencionadas são: N- negro; P- pardo; M- mulato; M- mestiço; I- índio; B- branco; O- oriental. 



A livraria é forma de acesso oposta à biblioteca, é excludente. Devido aos custos 

dos produtos que oferece, permite que apenas o cidadão com melhores níveis de renda 

seja seu freqüentador, fazendo com que mesmo implantada não atenda plenamente seu 

propósito de comercialização. Isso faz com que haja muito menos municípios com 

livrarias (31%) do que com bibliotecas em todos os estados brasileiros. Regiões mais 

pobres têm menos livrarias. Uma pesquisa sobre o quê os consumidores esperam desse 

local, quanto estariam dispostos a pagar pelos produtos comercializados e o grau de 

exigência desses consumidores, seria uma iniciativa para a criação de produtos 

alternativos com preços mais compatíveis com as rendas dessas regiões. 

O perfil do leitor brasileiro retrata uma desigualdade social. O país convive com 

uma concentração de leitura nas camadas mais ricas e com maiores índices de 

escolaridade da população, ou seja, o hábito de ler é encontrado numa minoria de 

brasileiros. Uma das causas desse indicativo é de ordem cultural. Esse tipo de costume 

não teve condições de ser inserido no processo de formação da nossa sociedade. Num 

país em que desde a sua colonização não havia condições necessárias para formar 

pessoas alfabetizadas, construir uma base sólida de leitores, mesmo que ao longo de 

muitas décadas, se tornou um desafio. Somado a essa herança negativa, o fato de 

governos não priorizarem uma política voltada à educação de qualidade – e não apenas 

ao ensino -, formadora de profissionais mais especializados e detentores de rendas 

menos precárias tem perpetuado a leitura como característica dissociada das classes de 

baixa renda. 
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