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Resumo 

 

Esta pesquisa objetivou analisar as motivações para as práticas de leitura de jovens e adultos 

no Brasil. Diante dos indicadores sociais desfavoráveis em termos de alfabetização, 

compreensão leitora e comportamento leitor da população brasileira, bem como da 

persistência deste quadro negativo, faz-se necessário investigar o que estaria motivando este 

nível e esta qualidade da leitura no país, mais especificamente dentre o público jovem e 

adulto. Em primeiro lugar, foi problematizada a compreensão de leitura, enquanto hábito, 

gosto ou habitus. Em seguida, foi explorada teoricamente a questão de motivações. Por fim, 

fez-se uma análise de dados secundários sobre a leitura e suas motivações dentre jovens e 

adultos. As principais conclusões apontam para a validade do conceito de habitus, com 

devido ajuste para a realidade brasileira, para o peso relativo da classe social e para a 

relevância das motivações extrínsecas no que tange ao comportamento em relação à leitura de 

jovens e adultos no Brasil. 

 

Palavras-chave: Práticas de leitura, jovens e adultos, habitus, motivação para ler. 

 

Abstract 

 

This research aimed to analyze the motivations for the reading practices of youth and adults in 

Brazil. Given the unfavorable social indicators in terms of literacy, reading comprehension 

and reader behavior of the Brazilian population, as well as the persistence of this negative 

situation, it is necessary to investigate what would be motivating this level and this quality of 

reading in the country, more specifically among the youth and adult public. In the first place, 

the understanding of reading, as habit, taste or habitus, was problematized. Next, the question 

of motivations was theoretically explored. Finally, an analysis of secondary data about 

reading and its motivations among youth and adults was done. The main conclusions point to 

the validity of the concept of habitus, with due adjustment to the Brazilian reality, to the 

relative weight of social class and to the relevance of the extrinsic motivations regarding the 

behavior in relation to the reading of youth and adults in Brazil. 

 

Keywords: Reading practices, youth and adults, habitus, motivation to read. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O objeto desta pesquisa é a prática de leitura entre jovens e adultos no Brasil 

contemporâneo. Diante da persistência histórica do analfabetismo e do baixo nível de leitura 

no país, cabe perguntar quais as motivações que levam jovens e adultos a lerem e, 

consequentemente, buscar entender a dinâmica deste fenômeno do ponto de vista sociológico. 

Em uma sociedade dita do conhecimento, onde o acesso à informação se dá prioritariamente 

por meio da escrita/leitura, a base das relações apresenta um viés contratualista e as transações 

se tornam cada vez mais mecanizadas, virtuais e mediadas por máquinas, não ter domínio da 

leitura se torna um mecanismo estrutural de exclusão de direitos. 

 

1.1.  Lendo o passado: o lado histórico do problema 

 A leitura tem sido uma questão discutida no Brasil há muito tempo. O alto grau de 

analfabetismo de sua população tem sido denunciado desde o império. O país tem passado por 

diversas políticas educacionais e culturais desde o século XIX, sem, todavia, solucionar a 

questão. Ferraro (1985, 2009) aponta para esta questão, destacando que os níveis de 

analfabetismo no Brasil se moveram muito lentamente ao longo do século XX. Por exemplo, 

a mudança política representada pelo desfacelamento do Império e o estabelecimento da 

República no Brasil não representou nenhum impacto significativo sobre o nível de 

analfabetismo da população: Ferraro e Kreidlow (2004) demonstram a permanência da taxa 

de analfabetismo acima de 80% da população no período de 1872 a 1890, frisando que “Tais 

taxas valeram ao Brasil, na época, a pecha de campeão mundial do analfabetismo” (p. 182). 

 A afirmativa de que os brasileiros lêem pouco tem sido repetida por décadas, sem, 

todavia, uma resposta à altura. O caso inclusive ganha visibilidade de tempos em tempos. 

Campanhas de alfabetização são montadas em tom emergencial, visando a “erradicação” do 

analfabetismo. Por vezes lembram-se dos adultos, mas, na maioria das ocasiões, pretende-se 

focar nas novas gerações, sob o pretexto de construir um “novo futuro”, ou assumindo a 

perspectiva de que a geração adulta já “se perdeu”, do ponto de vista da leitura. 

 A escolaridade se tornou obrigatória para crianças e adolescentes no Brasil ao longo 

do século XX, sendo cristalizada na Constituição Federal de 1988. No século XXI o governo 

propôs a expansão da idade escolar obrigatória de 7 a 14 anos para 4 a 17 anos, ampliando 

assim o período que os adolescentes devem obrigatoriamente permanecer na escola. Contudo, 



2 
 

a escolaridade média nacional ainda não alcançou o equivalente ao Ensino Fundamental. 

Somando-se, o grau de alfabetização também não equivale aos anos que permanecem na 

escola. Ou seja, escolarização não significa necessariamente proficiência em leitura e escrita 

na língua materna. 

Outras dimensões também apontam para as disparidades nas taxas de analfabetismo, 

contemplando as questões de raça, por exemplo (FERRARO, 2009). O analfabetismo é maior 

entre negros, demonstrando que historicamente a abolição da escravatura não significou uma 

alteração radical da posição do negro na sociedade brasileira. Apesar de “livre” de submissão 

ao trabalho escravo, os negros ainda são discriminados socialmente, preteridos no acesso à 

escolarização e mantidos subalternizados por outros mecanismos que não mais os grilhões e a 

senzala. O acesso à leitura e à escrita também podem se constituir enquanto formas de 

exclusão social, no mínimo de barreiras que travam a mobilidade social.  

Em termos de gênero, percebe-se mudança ao longo do tempo. De uma vetada 

participação na escola, as mulheres passaram a ser a grande maioria neste meio: a 

escolaridade das mulheres é maior que a dos homens atualmente no Brasil
1
. O lema de 

Educação para Todos, lançado pela UNESCO para nortear a ação dos países das Nações 

Unidas na década de 90 (UNESCO, 1990), marcou o Brasil no sentido de avançar em outros 

indicadores, mas na questão de gênero, havia uma visão de que as mulheres levavam 

vantagem no acesso. O encontro dos países mediados pela UNESCO em 2000 fez uma 

avaliação da década e reforçou a questão da necessidade de equilíbrio de gênero no acesso à 

educação (UNESCO, 2000). Este fato foi corroborado quando da instituição dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM), pois a Meta 4 falava de “eliminar a disparidade de 

gênero no ensino fundamental e médio, se possível até 2005, e em todos os níveis de ensino, o 

mais tardar até 2015” (UNITED NATIONS, 2000), e o Brasil demonstrava que estava bem 

nesta meta, pois o problema internacional era a baixa escolaridade das meninas, muito inferior 

à dos meninos, enquanto no Brasil as meninas já haviam superado os meninos em termos de 

acesso à escola antes mesmo do início do período de mensuração dos ODM. 

 

                                                             
1 Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, 46,9% das mulheres tinham pelo 
menos o Ensino Médio completo (o equivalente à educação básica no Brasil), frente a 43,1% dos homens em 
2016. Em termos de Ensino Superior completo, 16,9% das mulheres o tinham, frente a 13,6% dos homens no 
mesmo período. 
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1.2.   Lendo o presente: um problema resiliente 

 As pesquisas apontam para a persistência do analfabetismo no país. Ainda que 

decrescendo, as taxas continuam altas para o nível de oferta educacional alcançado pelo país – 

fato que se confirma normalmente comparando os indicadores educacionais brasileiros com 

aqueles apresentados por outros países. Além disto, os números absolutos são muito altos. Isto 

quer dizer que persiste um número muito elevado de sujeitos jovens e adultos que ainda não 

são considerados alfabetizados, colocando o país dentre os oito países do mundo com o maior 

número de analfabetos com 15 anos ou mais de idade, segundo a UNESCO. 

 Segundo dados coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

taxa de analfabetismo entre jovens e adultos chega a 9,6% no Brasil em 2010. Isto representa 

13,9 milhões de pessoas com 15 anos ou mais de idade. Ferraro (2009) demonstra que esta 

taxa tem se movido muito lentamente nos últimos anos, persistindo grande diferença entre os 

totais de pessoas analfabetas por grupos etários em 2010. Apesar da redução na taxa de 

analfabetismo nas últimas décadas, ainda há um grande número de pessoas que estão 

excluídas de seu direito à educação, apontando para a importância de se elaborar políticas 

públicas de alfabetização para pessoas com 15 anos ou mais de idade. 

 Quando se observa as taxas em termos territoriais, percebe-se que a distribuição não é 

uniforme, com concentração nas regiões Norte e Nordeste. Conforme apontam Ferraro e 

Kreidlow (2004), existem muitas disparidades entre as Unidades da Federação. O Estado com 

maior nível de analfabetismo é Alagoas, enquanto o menor é o Distrito Federal, representando 

uma diferença de quase 20 pontos percentuais entre eles. Em termos gerais, existem 12 

Estados com taxas acima da média nacional. Estes Estados estão concentrados nas Regiões 

Norte e Nordeste do país, apontando para uma concentração territorial das disparidades. 

 Quando se pensa em território, apesar do Brasil ser considerado um país urbanizado, a 

parcela de população que vive em meio rural ainda é representativa. Deste total, uma grande 

quantidade permanece no analfabetismo absoluto. No meio rural ainda há territórios onde 

mais de dois terços da população adulta não sabe ler nem escrever. 

Em relação à questão de gênero, a abordagem geral esconde alguns problemas 

específicos. Por exemplo, o analfabetismo permanece alto entre as mulheres mais velhas, 

normalmente negras e habitantes de área rural, principalmente no Nordeste e no Norte. Isto 

demonstra que a situação da mulher avançou para umas, mas atualmente ainda há violação do 

direito à educação e à cultura para muitas delas. 

As discrepâncias nessas dimensões consideradas se tornam mais patentes quando se 

observa a questão pelo ângulo municipal. Ainda existem 1.304 municípios com taxas de 
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analfabetismo entre jovens e adultos iguais ou superiores a 25% em 2010, segundo o IBGE. 

Esta abertura dos dados também torna evidente a existência de bolsões de analfabetismo 

mesmo em Estados com baixo grau médio de analfabetismo. Por exemplo, a cidade de São 

Paulo, com seus altos indicadores educacionais, tem o maior número de jovens e adultos 

analfabetos do Brasil. 

O número de analfabetos funcionais é muito elevado no Brasil, segundo o IBGE. 

Quando se observa a evolução das taxas de analfabetismo e de analfabetismo funcional, 

percebe-se que ocorre um deslocamento da população de uma para a outra. Isto significa que, 

ao longo do tempo, o fenômeno do analfabetismo foi ganhando outra configuração, mas 

permaneceu com sua intensidade total muito representativa em todo este tempo. 

Recentemente, as preocupações com a leitura literária impulsionaram a realização da 

pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (AMORIM, 2008; FAILLA, 2012, 2016). Esta 

pesquisa visa desvelar o comportamento dos brasileiros em termos de leitura de livros e, mais 

especificamente, sobre frequência dessa leitura. Ela considera leitor aquela pessoa que 

declarou que “leu, inteiro ou em partes, pelo menos 1 livro nos últimos 3 meses”. Em 2015, 

56% da população brasileira se declarou leitora. 

Quando se abre a resposta sobre o que lê por tipo de material, há um destaque para 

jornais e revistas. Dentre os livros, os didáticos se destacam. Cabe também frisar a frequência 

dos textos escolares e de trabalho. Portanto, pode-se inferir que a leitura está muito 

relacionada com atividades escolares e profissionais. Somando-se ao destaque dado à 

motivação religiosa, começa-se a delinear melhor as bases do que aparece como “gosto pela 

leitura”. Cabe aprofundar a análise, para entender melhor a importância desses mecanismos 

escolares, trabalhistas e religiosos para a motivação desta prática de leitura. 

Se forem considerados os avanços tecnológicos e os usos do tempo livre forem 

analisados mais pormenorizadamente, percebe-se que quem lê também está envolvido com o 

meio digital em proporção muito maior que o não-leitor: Usa a Internet (60% dos leitores 

usam sempre contra 32% dos não-leitores); Usa WhatsApp (53% dos leitores usam sempre 

contra 30% dos não-leitores); Usa Facebook, Twitter ou Instagram (44% dos leitores usam 

sempre contra 24% dos não-leitores); Joga games ou videogames (15% dos leitores jogam 

sempre contra 9% dos não-leitores). 

Dentre os que responderam que não liam, 28% disseram que não o faziam porque “não 

gostam de ler”, mas 9% responderam “Porque tem dificuldades para ler” e 20% assumiram 

que “Não sabem ler”. Se forem somadas com outras respostas que podem estar ocultando a 

dificuldade de leitura ou não alfabetização, tais como “Porque não tem paciência para ler” e 
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“Porque se sente muito cansado para ler”, ou mesmo as questões de dizer que não gosta ou 

não tem tempo, pode-se perceber o impacto do analfabetismo sobre a prática de leitura. 

A pesquisa também perguntou se a pessoa tinha alguma dificuldade para ler: 67% 

respondeu que sim. Este fenômeno não está relacionado apenas ao analfabetismo absoluto, 

mas também aponta para os desdobramentos do analfabetismo funcional e para os modos 

como as gerações são formadas nas escolas e nos espaços não-formais de educação. 

 

1.3.   Lendo com mais cuidado cada palavra 

 Nesta pesquisa, o recorte do público circunscreve jovens e adultos no Brasil 

contemporâneo. Por jovens e adultos são tomados aqueles sujeitos residentes no Brasil e que 

têm 15 (quinze) anos ou mais de idade. 

O IBGE define “analfabeto” como o jovem ou adulto que declara que “não sabe ler 

um bilhete simples”. O IBGE também calcula o que define como “analfabetismo funcional”, 

que se refere à baixa escolaridade (pessoas que não completaram pelo menos o quinto ano do 

Ensino Fundamental). Alguns pesquisadores se questionaram sobre esses critérios utilizados 

pelo IBGE, ou seja, a respeito da validade de uma pergunta sobre saber ler e escrever ou sobre 

até que ano escolar a pessoa completou com sucesso. Provocam, então, a compreensão da 

leitura para além da decodificação ou interpretação do código escrito. Todavia, normalmente 

privilegiam a leitura de obras consideradas “literárias”, ou seja, de livros, revistas, jornais etc. 

Também é recorrente o destaque à classificação da leitura por gêneros literários: 

épico/narrativo (narração), lírico (poesia) e dramático (teatralização). 

Nesta pesquisa há concordância de que leitura é mais do que decodificação de um 

código escrito. Também que leitura envolve obras literárias, mas não somente. A leitura 

abarca uma compreensão e interpretação de códigos – que não necessariamente precisa ser 

escrito, pois, por exemplo, Freire (1989) irá apontar para a leitura de mundo e sua importância 

frente à leitura da palavra. Nesta pesquisa, será dada preferência à leitura da língua escrita. 

Porém, não se privilegiará os suportes tradicionais apenas, ou seja, leitura não se limita a 

obras literárias, mas também abrange leituras de outros materiais, impressos ou virtuais. 

Houve iniciativas de realização de pesquisas que se centraram mais especificamente 

na questão da leitura, preocupadas sobre como está o comportamento dos brasileiros quanto à 

leitura de livros, para além do domínio da língua. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 

investigou o comportamento referente à leitura de livros, considerando “livro” como: livros 

em papel, livros digitais ou eletrônicos e áudio livros digitais, livros em braile e apostilas 
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escolares, excluindo-se manuais, catálogos, folhetos, revistas, gibis e jornais. Esses “livros” 

poderiam ter sido lidos totalmente ou “em partes”: aqueles os quais os entrevistados leram 

apenas algumas partes, trechos ou capítulos. Nesta pesquisa foram entrevistadas 5.012 

pessoas com cinco anos ou mais de idade, independentemente de escolaridade. A média etária 

entre os participantes foi de 35 anos. Aqueles que tinham 14 anos ou mais totalizavam 87% 

dos entrevistados. Em termos de gênero, 52% era mulher. Em termos de escolaridade, 8% não 

era alfabetizado e 21% tinha alcançado no máximo o quinto ano do Ensino Fundamental. Este 

segmento corresponde relativamente ao que o IBGE denomina de analfabetos absolutos e 

funcionais, respectivamente. Dentre os entrevistados, 73,6% não estava estudando. 

Dentre as respostas dadas ao questionamento sobre leitura (FAILLA, 2016), a 

categoria que mais se destacou foi “Gosto”, com 25%. Seria a leitura uma questão de 

“gosto”? O que significa estas respostas, em termos sociológicos? Como se constrói 

socialmente o “gosto pela leitura”? Quais os impactos das dimensões sociais sobre a formação 

desses “gostos”? Por dimensões sociais compreendem-se outras questões que não somente a 

etária, com destaque para as facetas econômicas, territoriais, de gênero e raciais. 

Neste sentido, compreende-se nesta pesquisa a leitura como uma prática social. 

Entendendo “prática social” como atividades e comportamentos exercidos com certa 

regularidade em um grupo de indivíduos; são formas de fazer, de falar, de se comportar em 

conformidade com normas e regras explícitas ou implícitas de determinado grupo, compondo 

certo ordenamento da vida deste grupo – entendendo vida como as ações de ser e estar no 

mundo. Estas práticas são concretas, ou seja, podem ser observadas. Como apresentam 

padronização, regularidade e reprodutibilidade, podem ser tipificadas. 

A discussão sobre práticas será problematizada a partir dos conceitos de agência e 

estrutura. Tomando a primeira como a capacidade do indivíduo de tomar decisões por si 

próprio e a segunda como as influências externas e internas (externas internalizadas) que 

atuam sobre essa capacidade de tomar decisões. Neste contexto, destaca-se o debate sobre 

habitus na teoria sociológica referenciada em Bourdieu. Por habitus se entende: 

 
“(...) um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as experiências 

passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções, de apreciações e de ações 

– e torna possível a realização de tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências 

analógicas de esquemas (...)” (Bourdieu, 1983, p. 65). 

 

Para enriquecer este debate, será acrescido o conceito de “motivação”. De acordo com 

Takaloo e Ahmadi (2017, p. 11), a motivação pode ser compreendida como uma força 

propulsora que atua sobre ou dentro de um organismo para estabelecer e gerenciar o seu 
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comportamento. Estes autores apontam para a relação importante entre motivação e 

compreensão leitora. A discussão sobre as motivações será aprofundada, explorando as 

diferenciações entre o que seria impulsionado pela própria pessoa e o que viria de indução 

externa (RYAN and DECI, 2000).  

 

1.4.   Objetivos 

 Os objetivos são: 

Objetivo geral: compreender teoricamente as motivações que constituem as práticas em 

relação à leitura por parte de jovens e adultos no Brasil contemporâneo. 

 

Objetivos específicos: 

1 – analisar teoricamente a hipótese de que as práticas de leitura têm natureza social; 

2 – refletir sobre o papel das motivações na construção das práticas de leitura; 

3 – analisar a questão das dimensões sociais, das motivações e das práticas de leitura. 

 

1.5.   Metodologia 

 

 Foi realizado levantamento bibliográfico sobre a questão da leitura no Brasil. Foram 

pesquisados autores nacionais e estrangeiros que estudam a questão da leitura, para mapear os 

conceitos e abordagens utilizados e identificar as ferramentas e diagnósticos propostos. Em 

complementação, foram analisados dados secundários produzidos por pesquisas sobre leitura, 

a fim de dialogar com a discussão teórica a partir de evidências já apreendidas por pesquisas 

empíricas – principalmente aqueles captados pela pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 

(AMORIM, 2008; FAILLA, 2012, 2016). 

 Foi problematizado o conceito de leitura, a fim de compreender o espectro de 

definições e suas implicações para a análise e enfrentamento do fenômeno. Afinal, seria 

leitura uma questão de hábito, de gosto, de prática? Neste trabalho, o posicionamento é a 

favor de uma abordagem da leitura enquanto prática social. Foram exploradas as implicações 

deste posicionamento para a compreensão da questão em foco. 

Em sequência, a visão de que a leitura é um hábito ou um gosto, que se forma na 

escola, sendo um fenômeno totalmente idêntico àquele do aprendizado da norma padrão da 

língua foi problematizada. Para tal, o conceito-chave para esta discussão foi habitus 

(BOURDIEU, 1983, 2007, 2008, 2012; BOURDIEU e PASSERON, 2008, 2013; SETTON, 
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2002; WACQUANT, 2007). Bourdieu pesquisou sobre a formação das práticas sociais e 

buscou entender como a escolarização contribuía para reproduzir as estruturas sociais. A 

preocupação com a formação do habitus e suas implicações sobre a capacidade da escola de 

transformar as práticas de leitura foi trabalhada, principalmente, no tocante à tendência das 

escolas de reproduzirem os comportamentos sociais externos a ela. Ou seja, a escola tem um 

papel importante na aprendizagem da norma padrão da língua, porém, a leitura vai além de 

domínio de habilidades de decodificação e reprodução dos códigos escritos. 

Explorar o que é leitura para jovens e adultos envolve entender como os sujeitos lidam 

com a leitura em seu cotidiano e como a experiência escolar influencia as práticas de leitura 

para além do período escolar obrigatório. Por exemplo, dentre as motivações para leitura, não 

se pode esquecer que esta pode funcionar como uma ferramenta para promoção social. Neste 

sentido, pode-se questionar, no que se refere às práticas de leitura, como se formatam as 

estratégias (CERTEAU, 2014) que contribuem para a mudança/manutenção da posição do 

sujeito na estrutura social? Como os sujeitos que não tiveram a mesma oportunidade de 

escolarização criam táticas (CERTEAU, 2014) para sobreviver em uma sociedade dominada 

pelo código escrito? Portanto, foi necessário analisar o papel das dimensões sociais sobre a 

construção das práticas de leitura. 

Também foi utilizado o conceito de campo (BOURDIEU, 1983, 2014; WACQUANT, 

2005). Os grupos sociais, em sua luta por manutenção do status quo, também produzem e 

reproduzem compreensões sobre determinadas práticas, dentre elas a leitura. As disputas 

sobre o que seria um leitor, um bom leitor, uma pessoa letrada não são apenas semânticas, 

mas refletem disputas sociais por manutenção ou tensionamentos por mudanças nos papéis 

individuais nas estruturas sociais – não apenas economicamente falando, mas também de 

poder, prestígio e conhecimento. As diferentes formas que os capitais são obtidos e 

acumulados definem formas de apropriação de saber, poder, prestígio e riqueza, as quais 

contribuem decisivamente para manutenção de determinada forma de composição dos papéis 

e lugares sociais dos grupos e dos sujeitos. 

O campo da leitura não está apenas baseado em divisão por grupos sociais. Intragrupos 

também há disputas. Há diferentes interesses em jogo, quando se fala de leitura. As práticas 

de leitura não se dão no etéreo. Elas têm uma concretude. Há de se ter material para leitura. 

Os materiais considerados como “de leitura” e aceitos nos meios educacionais e sociais 

pressupõem um papel social da leitura e determinadas motivações para ler. Existem 

tensionamentos para classificação do que é leitura, e há grupos que disputam esta 

classificação. Os interesses envolvidos no mercado do livro impactam em alguma medida as 
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motivações para leitura? Estes interesses influenciam a formação das práticas de leitura? O 

estímulo ao consumo influencia a motivação para ler? 

Muito da literatura sobre leitura está voltada para crianças. Muitos já desacreditam que 

pode ser mudada uma postura de um adulto em relação à leitura. Esta visão está baseada em 

questões de “hábito” e de “gosto”, em uma concepção evolutiva do ser humano onde a 

mudança tem idade para acontecer, em termos de práticas sociais. Forma-se o sujeito no 

período infantil, depois disto não há mais mudança, apenas envelhecimento com perpetuação 

do que foi construído behavioristicamente durante o tempo da infância. Adultos considerados 

“não-leitores” podem ser motivados a se tornar “leitores”? Há possibilidade de mudança de 

práticas sociais em idade adulta? Isto pode ocorrer independentemente do grupo social ao qual 

o sujeito pertence? As questões de gênero, raça e território fazem alguma diferença no tocante 

a esta possibilidade de mudança? Ou seja, como as motivações se formam e como elas são 

alteradas (ou não) ao longo da vida? 

Coulangeon (2003a, 2003b, 2004, 2007, 2014, 2015, 2017) provoca a análise da 

criação de práticas culturais indo além das questões de classe, que tanto apreciava Bourdieu. 

Novamente se coloca a questão: como são formadas as práticas de leitura? Que dimensões 

sociais influenciam estas práticas? Como elas influenciam e são influenciadas pelas 

motivações para leitura? 

A partir do exposto, esta pesquisa está organizada da seguinte forma: em primeiro 

lugar, problematiza-se a questão da leitura, em termos de hábito, gosto ou prática. Em 

seguida, analisa-se a questão teórica das motivações, passando, então, à verificação desta 

discussão do ponto de vista dos jovens e adultos entrevistados pela pesquisa Retratos da 

Leitura. Por fim, são apresentadas as considerações finais. 
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2. LEITURA: HÁBITO, GOSTO OU PRÁTICA? 

 

Na literatura sobre leitura muitas considerações são tecidas a partir de compreensões 

diferentes sobre este fenômeno. Dentre esta profusão de percepções, pode-se destacar três 

conceitos principais, os quais ora aparecem isolados, ora inter-relacionados e, inclusive, há 

alguns que trabalham como se fossem sinônimos, sem considerar suas especificidades. Neste 

capítulo serão apresentados esses principais conceitos que baseiam a compreensão sobre o 

que é a leitura: se ela é um hábito, um “gosto” ou uma prática social. Estas definições serão 

problematizadas e serão explorados os princípios e compreensões sobre os fenômenos que 

estão por trás delas e será debatido sobre que bases e quais as consequências de se adotar cada 

uma delas em relação à compreensão do fenômeno da leitura e suas motivações. 

 

2.1. Hábito 

O hábito pode ser definido como uma disposição ou ato freqüente, algo realizado 

repetidas vezes sem necessidade de se premeditar tal execução. Mais especificamente, hábito 

é concebido como: “tendência ou comportamento, geralmente inconsciente, que resulta da 

repetição frequente de certos atos; rotina; automatismo”
2
. Outra forma de se escrever é: 

“inclinação por alguma ação, ou disposição de agir constantemente de certo modo, adquirida 

pela frequente repetição de um ato”
3
. Também pode ser descrito como: “ação que se repete 

com frequência e regularidade; comportamento que alguém aprende e repete 

frequentemente”
4

. Nestas formas de definir hábito se destacam a repetitividade e a 

transformação de uma ação que precisava de um estímulo consciente externo em uma ação 

sem necessidade dessa consciência ativamente estimulada, praticamente ato “inconsciente” – 

pelo menos na sequência de seus desdobramentos. A ação repetida a tal ponto que se torna 

regra, ou, mais precisamente, uma atitude “espontânea” regular. Ou seja, ela é incorporada de 

forma sistemática e passa a fazer parte da vida do indivíduo. 

Aristóteles já afirmava que as disposições morais são adquiridas por meio da prática 

efetiva, ou seja, são produto da realização das atividades correspondentes. O hábito não é 

inato ao indivíduo. As qualidades (virtudes) são desenvolvidas pela repetição, pelo exercício 

de suas ações. Sem ele, não há agir correspondente.  

                                                             
2 Retirado de: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/h%C3%A1bito Acesso em 29 mar. 
2018. 
3 Retirado de: http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/h%C3%A1bito/ 
Acesso em 29 mar. 2018. 
4 Retirado de: https://www.dicio.com.br/pesquisa.php?q=h%E1bito Acesso em 29 mar. 2018. 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/h%C3%A1bito
http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/h%C3%A1bito/
https://www.dicio.com.br/pesquisa.php?q=h%E1bito
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Com efeito, as coisas que temos de aprender antes de poder fazê-las, 

aprendemo-las fazendo; por exemplo, os homens tornam-se arquitetos 

construindo e tocadores de lira tangendo esse instrumento. Da mesma forma, 

tornamo-nos justos praticando atos justos, e assim com a temperança, a 

bravura, etc. (ARISTÓTELES, 1991. L. II, 1, §3). 

 

Parte daí a ideia de que a facilidade para reproduzir determinado ato está diretamente 

relacionada ao número de vezes com que tenha sido executado. A aptidão é adquirida pelo 

exercício sistemático. De modo oposto, a não continuidade da repetição da ação pode 

provocar a extinção da qualidade (virtude), caso não se realize de modo suficientemente 

regular. Ou seja, ela pode desaparecer caso não seja (devidamente) exercida. 

Partindo do pensamento de Aristóteles, Tomás de Aquilo irá diferenciar hábito de 

disposição. Segundo este autor, a disposição é uma inclinação que ainda não foi totalmente 

tornada autônoma pelo indivíduo e, por isto, pode ser perdida facilmente. Diferentemente, o 

hábito seria um desenvolvimento da disposição a tal ponto internalizada que a ação dela 

resultante seria dificilmente removível. 

 

E podemos entender que a disposição propriamente dita constitui uma divisão oposta 

ao hábito, de duplo modo. Como o perfeito e o imperfeito, incluímos na mesma 

espécie; e então, por uma denominação comum, chamaremos disposição ou que existe 

num sujeito imperfeitamente, de maneira a poder ser perdido facilmente; e hábito ao 

que no sujeito existe perfeitamente, de maneira que não possa ser facilmente perdido; 

e assim a disposição se transforma em hábito, como a criança em adulto. De outro 

modo, podem ser distinguidos como espécies diversas de um gênero subalterno; e 

então chamaremos disposições às qualidades da primeira espécie que podem, por 

natureza, perder-se facilmente porque têm causas mutáveis, como a doença e a saúde. 

E reservamos o nome de hábitos às qualidades, que por natureza não podem ser 

facilmente mutáveis, por terem causas imóveis, como as ciências e as virtudes; e neste 

sentido a disposição não pode vir a ser um hábito. (TOMÁS DE AQUINO, s.d., Iª IIª
e
, 

questão 49, art. 2). 

 

Neste sentido, as qualidades (virtudes) são consideradas hábitos quando elas realmente 

são exercidas de modo espontâneo, quando se manifestam de forma estável na vida do 

indivíduo. Tal é a aderência delas, que dificilmente elas são modificadas ou extinguidas. 

Logo, a perfeição da existência de uma qualidade (virtude) no indivíduo está relacionada à sua 

frequência sistemática, constituindo a mesma em um hábito.  

Portanto, para Aristóteles e para Tomás de Aquino, existem potencialidades no 

indivíduo que só são plenamente desenvolvidas pelo exercício continuado. Caso a 

potencialidade não seja adequadamente exercitada, ela permanecerá como uma disposição. A 

frequência da ação repetida irá afastar a oscilação característica da disposição, transformando-
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a em uma conduta sustentada ao longo do tempo, ou seja, em um hábito. Os hábitos definem o 

modo de agir dos indivíduos e, consequentemente, da coletividade. Contudo, não se trata de 

um exército de robôs em ação, ou seja, esta repetitividade não se dá de modo mecânico e 

totalmente inconsciente. O diferencial seria dado pela intervenção da razão. Apesar de se 

tornar uma ação que se desdobra de forma automatizada, ela não se constitui em um 

mecanismo automático que prescinda da razão, pelo menos no tocante a sua formação e ao 

mecanismo que a aciona, ainda que de forma aparentemente inconsciente. 

 

Nesse caso, seria equivocada a noção de que as ações praticadas por hábito 

prescindem de um esforço racional – não são ações automáticas, mas sim, 

automatizadas. Ocorre que, quando o hábito se estabelece, temos a impressão de que o 

esforço não existiu. Contudo, sua aquisição, em geral, depende de um complexo 

conjunto de operações mentais. 

Considerar o hábito somente a partir de seu aparente aspecto de ação involuntária e 

automática é desprezar a necessidade que temos de ter autocontrole, de estabelecer 

rotinas, de condicionar nosso agir para aprimorar nossa humanidade e, por 

conseguinte, nossa civilidade. (BOVETO e OLIVEIRA, 2015, p. 29918). 

 

Neste sentido, aplicando esta discussão à questão da leitura, pode-se atestar que não se 

nasce leitor. Não existe uma propriedade intrínseca ao indivíduo que o torne leitor, enquanto 

outro que não a possua não seria um leitor. Pelo contrário, o hábito da leitura se cria 

racionalmente. Ou seja, pode-se ensinar a leitura e se estimular o exercício continuado até que 

se consubstancie em hábito. A diferença entre os indivíduos espelha, na realidade, 

dessemelhanças em termos de aprendizado e exercício, entre os que por esforço 

desenvolveram o hábito e aqueles que não conseguiram avançar para além da disposição – 

sem considerar aqueles que sequer foram ensinados a ler e, logo, não tiveram como fazê-lo. 

Portanto, o hábito de leitura teria relação com frequência, com repetição a tal ponto 

que a pessoa não careça mais de estímulo externo para fazer com que leia. Inicialmente a 

leitura precisaria ser provocada por um agente externo, provocação esta que, com a 

continuidade do estímulo, em uma ação repetitiva e regular, tornaria a leitura uma ação 

autônoma do indivíduo. Deste modo, formar-se-ia leitores ao conduzir à leitura regular em 

repetições suficientemente numerosas a tal ponto que o indivíduo absorvesse esta ação e a 

praticasse automaticamente, dispensando a indução do professor, dos pais ou de outro agente 

qualquer. A leitura seria uma equação cuja principal variável seria a frequência da mesma. 

Seria o exercício da leitura per se o mecanismo formador de leitores. Consequentemente, a 

explicação para os níveis de leitura de um indivíduo estaria no quão suficientemente ele 
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exercitou esta ação e, em decorrência, o quanto ela foi absorvida ou automatizada por ele, ou 

seja, em que grau aquela ação foi rotinizada na vida do indivíduo.  

Para se formar um leitor a repetição é tida como crucial, o que constituiria como 

maiores “inimigos” da aquisição deste hábito a preguiça e a postergação. Não ter o estímulo 

necessário ou em quantidade suficiente para iniciar e manter repetitivamente a ação de leitura 

compromete a formação deste hábito em sua base de sustentação. Logo, estimular a leitura é 

combater a preguiça e a postergação da ação de ler. O exercício da leitura deve ser sustentado 

até o ponto em que prescinda desse estímulo externo. Esta seria a função do professor, dos 

pais ou de qualquer agente estimulador do hábito de leitura. A palavra que se destaca neste 

cenário é “disciplina”, no sentido de repetição regrada de um comportamento ou ação. Para 

ser leitor é necessário ter disciplina. 

 

2.2. Gosto 

O gosto pela leitura desponta nas produções e relatos de pesquisa na área educacional 

em geral enquanto um contraponto à perspectiva da decodificação pela decodificação e da 

aquisição da leitura pela repetição extenuante. Este tema está relacionado principalmente à 

questão da leitura literária. Neste sentido, não basta criar o hábito pela frequência do ato de 

ler. O exercício por si só não traria a internalização necessária da leitura, pelo menos não no 

tocante ao sentido defendido de geração de gosto. O prazer pela leitura seria a veraz 

motivação para a conservação do ato de ler no longo prazo. Conseguir despertar este gosto 

seria a pedra angular do processo de ensino/mediação da leitura.  

Saber ler seria um passo necessário, mas não suficiente para leitura. Há de se habituar 

o indivíduo com o livro, mas se a decodificação ainda for um empecilho, a leitura será um 

tormento e não um prazer. Neste sentido, a formação para domínio da língua se coloca como 

fundamental.  

 

Na realidade, o aluno só poderá despertar para o prazer de ler, deixar-se envolver pelo 

livro, se compreender minimamente aquilo que lê, caso contrário sentirá o seu esforço 

gorado e desmotivar-se-á perante qualquer situação de leitura, seja ela recreativa, 

funcional ou analítica. (NINA, 2008, p. 59). 

 

Por outro lado, há aqueles que defendem que o gosto pela leitura não é 

necessariamente posterior ao domínio da língua escrita. Ele pode inclusive incentivar o 

aperfeiçoamento deste domínio. Em geral, a principal preocupação reside em uma crítica à 

“escolarização da leitura”. Para seus postuladores, há uma excessiva instrumentalização da 
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leitura na escola, que a estigmatiza e termina por sufocar e até aniquilar o gosto pela leitura. 

Esta experiência escolar traumática com a leitura seria a causa da não transformação da 

repetição extenuante da ação de ler na escola em um hábito após o término da escolarização. 

 

Ora, o que se verifica, amiúde, é que a experiência literária na escola nem sempre 

valoriza o leitor e o prazer estético do texto, porquanto o dever pedagógico 

transforma, não raras vezes, o aluno num hermeneuta, como se ele tivesse que 

encontrar o genuíno significado do texto. Mais importante do que fomentar a 

perspicácia para decifrar o enigmático sentido oculto, através de obtusas 

nomenclaturas ou de leituras estereotipadas, é cultivar o gozo estético (...). (NINA, 

2008, p. 80). 

 

O incentivo à formação do hábito seria importante no tocante à leitura, mas os 

defensores do prazer de ler argumentam que, na realidade, o gosto é que funciona como 

mecanismo motivador e sustentáculo do hábito. Alguns inclusive postulam que não se ensina 

a leitura para constituir o hábito pela repetição extenuante, mas se cultiva o gosto pela leitura. 

Este verbo está pleno de significado, retratando o lócus do desenvolvimento da leitura no 

universo emocional do sujeito. A técnica de leitura estaria, assim, subjugada à sensibilização 

pela e para a leitura, a qual, esta sim, constituiria o hábito de leitura para além da função 

pragmática de concluir o processo escolar. Portanto, sem prazer em ler não há leitor 

autônomo. A autonomização não está no exercício de leitura em si. Essa autonomia é 

pertinente ao sujeito que lê. É ele, em primeira e última instâncias, que decide ler por que 

gosta, porque sente prazer nesta ação. 

Neste aspecto, ler ganha um delineamento que não necessariamente estava presente na 

discussão sobre hábito: ler o quê? Como a ação tem sua subjetividade realçada, ler não é mais 

uma ação genérica. Há destaque para o sujeito que lê e para o material que é lido. Cada sujeito 

e cada material gerarão uma interação que diferencia cada leitura de livro por um sujeito 

específico. Consequentemente, alguém pode não gostar de ler determinado título ou certo 

gênero literário específico, mas ainda assim ser um leitor contumaz. O hábito não se dá no 

etéreo, genericamente, mas ganha corporeidade e especificidade, com contornos que precisam 

ser considerados de forma mais individualizada. 

Esta produção da subjetividade se deu historicamente, desenvolvendo-se a partir do 

Iluminismo – o que aponta para sua ausência no pensamento de Aristóteles e de Tomás de 

Aquino por questões de contexto histórico, ou seja, é posterior à produção destes autores. 

Nina chama a atenção para o fato de que “o protagonismo em torno do leitor é uma realidade 

contemporânea, dado que, nem sempre, se tem atribuído a este um papel activo no processo 
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de comunicação literária” (NINA, 2008, p. 79). A emergência de um sujeito leitor, com um 

papel proeminente na esfera literária, portanto, é muito recente – o que pode ser percebido 

pelo desenvolvimento teórico das abordagens de estética da recepção literária ter ocorrido a 

partir da década de 60 do século XX (idem, p. 79, 80). Tal fato ressalta a necessidade de se 

considerar a abordagem da leitura pelo prazer dentro do cenário de uma sociedade que foi se 

constituindo ao longo do tempo com um viés subjetivista e hedonista, até chegar à situação 

contemporânea, onde os gostos e vontades individuais de cada sujeito foram alçados à 

discussão maior sobre liberdade de escolhas e reificados na categoria de direito. 

O direito à leitura foi trabalhado por Daniel Pennac a partir da questão do prazer. Este 

autor defende a leitura inclusive ao postular o direito de não ler. Para ele, dentre os direitos à 

leitura, figuram: “o direito de não ler”; “o direito de pular páginas”; “o direito de não terminar 

um livro”; “o direito de ler uma frase aqui e outra ali”; dentre outros (PENNAC, 1993, p. 

139). Percebe-se, então, que a compreensão é de que a leitura é movida pelo gosto e que ela 

não deve ser “disciplinada” pelo professor, a ponto de extirpar o prazer de ler em seus alunos. 

O prazer obtido com uma leitura é pessoal e intransferível, segundo Barthes (2015, 

p.20). Por isto, este autor defende que não há como determinar uma leitura como boa e outra 

como ruim. Essas categorizações feitas pela escola, juntamente com toda a parafernália 

didatizante dos livros (fichas, resumos, avaliações etc.) contribuem para tornar esses livros em 

objeto estranho para os alunos. A fragmentação das obras feita com fins didáticos muitas 

vezes desestimula a leitura, ao invés de propiciá-la. Estes são os argumentos que constituem a 

crítica à “escolarização” da leitura. 

O que a escola pode fazer é buscar estimular o gostar de ler por meio de um processo 

de aprendizagem por contágio, ou seja, um professor lendo e instigando o diálogo sobre livros 

lidos por ele ou pelos próprios alunos a partir da partilha de idéias, da exploração de leituras 

por meio de estratégias que lancem mão da curiosidade e despertem o desejo de ler (GRAÇA, 

2009, p. 61). Isto demanda a priori que o próprio professor goste de ler. É o contato sensível 

com um sujeito que encontra prazer na leitura que contagiaria outro sujeito a se tornar 

também leitor por gosto. O cerne da mediação está no despertar do gosto. Segundo Silva e 

Neta: “a leitura de um texto tem o poder de gerar felicidade em que lê (...)” (SILVA e NETA, 

2005, p. 1173). A sensação de prazer teria seus encantos, os quais são potencialmente 

“viciadores”. Portanto, a leitura se tornaria algo regular na vida de um sujeito não por ter sido 

exercitada a ponto de se tornar um hábito, mas por ter este sujeito “descoberto” o prazer de 

ler. Este prazer seria, então, o fio condutor que traduz o estímulo (fator externo) em 

motivação (fator interno) para leitura. 
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2.3. Prática 

Pierre Bourdieu (1983, 2003, 2008, 2012) irá recuperar a discussão sobre hábito 

oriunda de Aristóteles e de Tomás de Aquino e irá avançar, construindo uma nova abordagem 

para a questão do agir. Sua teoria da ação foi calcada em uma categoria desenvolvida por ele 

ao longo de suas pesquisas, a qual denominou de habitus. A principal questão está na 

compreensão do mecanismo de determinação da ação. Esta deixa de ser algo intrínseco ao 

indivíduo, de modo isolado, e passa a estar imbricada na teia social na qual esse indivíduo 

está inserido. Este autor não apenas considera o contexto atual, mas também percebe 

explicitamente em sua teoria o acúmulo oriundo de interações sociais que forjaram a presente 

posição do indivíduo na sociedade da qual faz parte. Esta posição atual é fruto de interações 

contextualizadas e historicamente constituídas. 

Nada já está previamente dado. Tampouco nada é totalmente novo, sem lastro. Esta 

relação dialética entre o novo e o dado marca o conceito de habitus e é a causa de muitas 

polêmicas a respeito do mesmo. Bourdieu procura superar o dualismo existente em sua época, 

representado pelas correntes do objetivismo e do subjetivismo (SAPIRO, 2017, p. 296ss). A 

corrente subjetivista postulava que o sujeito é consciente e suas ações são resultado de sua 

vontade e de sua capacidade de se projetar no futuro. Logo, o sujeito é capaz de antever as 

consequências de seus atos. Esta presunção é contestada por Bourdieu, pois ele não concorda 

nem com a total liberdade de escolha dos agentes, tampouco com a capacidade de previsão de 

um futuro já escrito no presente. Este autor igualmente critica a corrente objetivista, por 

submeter os indivíduos às estruturas de tal forma que a rigidez dessas regras não permitiria 

qualquer grau de variabilidade nas práticas. 

A teoria da prática desenvolvida por Bourdieu foge tanto da liberdade desenfreada da 

concepção de ação racionalista quanto das amarras rígidas que conduzem os sujeitos de modo 

inconsciente da concepção de ação estruturalista. Este autor desenvolve um conceito de 

“senso prático” que conduz a ação dos agentes, norteando-o por uma lógica que não é pré-

formatada, mas vai tomando forma à medida que o agente (inter)atua. Constitui-se 

concomitantemente como lógica pré-existente e ao mesmo tempo vaga, formatada no 

momento da ação, a partir os elementos que estão em interação nesse momento. Tal dinâmica 

é possibilitada pelos conceitos de habitus e de estratégia (SAPIRO, 2017, p. 297). O primeiro 

definiria os contornos e limites da ação, enquanto o segundo flexibilizaria a atuação, ao abrir 

espaços para a improvisação. 
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Na busca por superar esta dicotomia entre objetivismo e subjetivismo, captando o 

sentido do jogo social, Bourdieu desenvolveu sua teoria da ação prática, com destaque para o 

conceito de habitus, o qual adquire papel estratégico no pensamento desse autor. Este 

conceito foi utilizado por Bourdieu ao longo de toda sua produção, ora mais explicitamente, 

ora implicitamente. Em síntese, ele pode ser compreendido enquanto “(...) sistema das 

disposições socialmente constituídas que, enquanto estruturas estruturantes, constituem o 

principio gerador e unificador do conjunto das práticas e das ideologias características de um 

grupo de agentes” (BOURDIEU, 2007, p. 191). 

Segundo Wacquant, um dos discípulos de Bourdieu, o habitus seria uma categoria que 

ajuda a entender as relações entre o indivíduo e a sociedade, captando 

 

(...) o modo como a sociedade se torna depositada nas pessoas sob a forma de 

disposições duráveis, ou capacidades treinadas e propensões estruturadas para pensar, 

sentir e agir de modos determinados, que então as guiam em suas respostas criativas 

aos constrangimentos e solicitações de seu meio social existente. (WACQUANT, 

2007, p. 66. Grifo no original). 

 

 O habitus se configura, então, como um mecanismo que reflete o coletivo, ao partilhar 

categorias de juízo e de ação entre agentes que passaram por condicionamentos sociais e 

condições semelhantes, ao mesmo tempo em que espelha o individual, pois cada agente passa 

por uma série de condições e condicionamentos sociais cuja combinação só ele experimentou. 

A interação destas duas facetas compõe um agente que simultaneamente tanto possui 

autonomia quanto reproduz o modo de ser de seu grupo ou classe social. Esta imbricação 

dialética entre indivíduo e sociedade é que caracteriza o agente social na teoria de Bourdieu. 

Wacquant também chama a atenção para o fato de que o habitus não pode ser 

encarado como um mecanismo que se encerra em si mesmo, auto-suficiente no que concerne 

à produção da ação social. Pelo contrário, o conceito de habitus na concepção original de 

Bourdieu “(...) opera como uma mola que necessita de um gatilho externo; não pode, 

portanto, ser considerado isoladamente dos mundos sociais particulares, ou „campos‟, no 

interior dos quais evolui” (WACQUANT, 2007, p. 69). Assim, outro conceito importante para 

a compreensão da prática social é o conceito de “campo”. 

Segundo Bourdieu, o conceito de “campo” remete a um espaço social que ganha 

relativa autonomia do universo social e se constitui em uma espécie de micro-cosmos, com 

regramentos e formas de interação que lhe são específicos, ainda que submetidos às regras 

gerais do macro-cosmos social. No campo atuam forças que tensionam os agentes entre si e 

em relação aos agentes que estão fora deste campo, controlando a entrada e a saída do mesmo, 
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além de estabelecer os posicionamentos em seu interior. “Para que um campo funcione, é 

necessário que haja paradas em jogo e pessoas prontas a jogar esse jogo, dotadas do habitus 

que implica o conhecimento e o reconhecimento das leis imanentes do jogo, das paradas em 

jogo, etc. (BOURDIEU, 2003, p. 120). 

As disputas dentro do campo são constantes, ainda que nem sempre explicitadas em 

todo o tempo. Os agentes jogam e lutam pelo domínio dentro do campo, o que constitui 

estruturas internas ao campo que estão dadas pelo resultado das lutas e tensionamentos 

anteriores, mas que não são eternas, pois sofrem influência das disputas atuais. Portanto, o 

campo é um espaço social relativamente estático e dinâmico, ao mesmo tempo. Ele define 

posições e regras do jogo, enquanto simultaneamente permite quebras, (re)invenções e 

alterações durante o jogo, com determinados graus de liberdade, que variam de acordo com as 

configurações de cada campo e as relações do mesmo com outros campos e com a sociedade 

como um todo. 

A entrada no campo depende da constituição do habitus da classe que opera neste 

campo. Sem esse habitus desenvolvido, o agente não consegue entrar, ou, no mínimo, não se 

sustenta dentro deste campo. Ele será expulso brevemente, por não conseguir lidar com o 

sentido do jogo. Caso não haja uma mudança interna das forças, ou uma pressão externa, as 

quais sejam suficientemente fortes para gerar uma anomia neste campo. Esta anomia pode vir 

a ser institucionalizada e gerar uma reconfiguração do campo, ou até mesmo outro campo 

distinto (BOURDIEU, 2014). 

A posição que o agente ocupa no campo depende basicamente de sua posição social e 

do nível de capital que possui, em relação ao tipo de capital predominante no campo 

considerado. Bourdieu (2012) denomina capital à posse de bens econômicos, simbólicos ou 

culturais ou as relações e contatos sociais que o agente possui, denominando-os 

respectivamente de capital econômico, simbólico, cultural e social. O capital cultural está 

relacionado à educação, mas é problematizado pelo autor de uma forma mais complexa. 

Bourdieu (2012) reflete sobre capital cultural a partir da constatação empírica de que 

as desigualdades econômicas não são suficientes para explicar as diferenças de desempenho 

escolar entre alunos. O desempenho escolar favorável era justificado como fruto de um “dom” 

ou “aptidão” tidos como inatos, mas nada mais é que o resultado de um investimento em 

capital cultural não só do indivíduo, mas da própria família.  

A ideia de aptidão “natural” era usada para explicar a necessidade de investir no 

capital humano, ou seja, nas “capacidades” e “habilidades” de cada aluno, pois estas estavam 

diretamente ligadas ao sucesso ou fracasso escolar. Esta ideia de aptidão “natural” legitimava 
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o desempenho escolar e respaldava a transformação dos diplomas escolares em capital 

econômico para os bem-sucedidos na escola. A introdução do mecanismo de capital cultural 

altera esta lógica e explicita os mecanismos de reprodução da estrutura social embutidos nela 

(BOURDIEU e PASSERON, 2008, 2013).  

“O capital cultural é um ter que se tornou ser, uma propriedade que se fez corpo e 

tornou-se parte integrante da 'pessoa', um habitus.” (BOURDIEU, 2012, p. 74 e 75). O capital 

cultural se apresenta em três formas: no estado incorporado, estado objetivado, e no estado 

institucionalizado. O estado incorporado se dá através da inculcação e assimilação de valores, 

posturas e comportamentos nos indivíduos por meio de suas relações mais pessoais, passando 

a ter as mesmas características que aqueles com quem convive. São os hábitos que adquire 

através da prática constante daquilo que recebeu como educação de formas sutis durante a 

vida – principalmente na infância. Por isto, quem não o recebe na família quando criança tem 

dupla perda, pois perdeu a oportunidade na infância e terá que recuperar o tempo perdido já 

na maturidade, retirando horas de outras atividades. 

A transmissão de capital cultural da família para as crianças lhes dá benefícios 

materiais e simbólicos e faz com que ela comece a vida não partindo “do zero”. Isto se dá de 

forma muito dissimulada, não transparecendo que é uma estratégia de reprodução social. 

Quanto maior o acúmulo de capitais da família, mais ela poderá investir tempo livre para a 

criança acumular capital cultural. Este acúmulo impactará inclusive seu acesso e acumulação 

de capital econômico futuro e até de mais capital cultural. 

O estado objetivado do capital cultural é quando este se apresenta em sua forma 

material. É a apreensão de capital cultural incorporado através de aquisição, troca ou herança 

de propriedades materiais, legitimando o direito ao seu usufruto a quem pertence. É o capital 

cultural incorporado em obras de arte, livros, máquinas etc. 

Cabe lembrar que esta incorporação só tem funcionalidade de reprodução do capital 

cultural quando seu proprietário tem o capital cultural em estado incorporado para usufruir 

deste suporte material ou tem condições de contratar quem o tenha para servi-lo. Como 

exemplos: tem que dominar o mundo das letras para ler um livro e tem que saber operar uma 

máquina para tirar proveito dela. Quanto maior o capital cultural incorporado, maiores serão 

os benefícios materiais e simbólicos que se poderá tirar do capital cultural objetivado. 

O estado Institucionalizado do capital cultural é o reconhecimento institucional 

objetivado na forma de diploma que comprova o estado incorporado do capital cultural. O 

diploma é uma certidão de competência cultural que concede benefícios a quem o possui. Ao 

objetivar e tornar coletivo o capital incorporado, ele facilita a conversão do capital cultural em 
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capital econômico. Esta conversibilidade dependerá de conjuntura social, mantendo relação 

direta entre sua raridade e sua possibilidade de retorno econômico. 

Toda esta relação entre capital cultural e capital econômico aponta para a 

complexidade da formação, implementação e avaliação das práticas culturais, mais 

especificamente, das práticas de leitura, problematizando qualquer visão “neutra” que procure 

entender leitura apenas pela frequência de sua realização ou por gostos subjetivos oriundos 

apenas do próprio indivíduo considerado isoladamente.  

Quando se observam as práticas culturais, nas quais está inserida a prática de leitura, 

Bourdieu (2008) defende, a partir de suas pesquisas, que a posição de classe exerce um efeito 

preponderante. Há uma homologia entre o lugar ocupado nas esferas econômica, social e 

cultural. Isto se traduz em práticas que refletem a posição de classe dos agentes. Logo, 

entender o pertencimento de classe é condição necessária para devida compreensão das 

práticas sociais, consequentemente, das práticas de leitura. 

Há autores mais recentes que realizam questionamentos sobre o conceito de habitus de 

Bourdieu e o tipo de relação que este estabelece entre posição de classe e prática cultural. 

Dentre eles, pode ser destacado Philippe Coulangeon. Este autor discute práticas culturais a 

partir do seguinte entendimento: 

 

Em geral, entendemos por práticas culturais o conjunto das atividades de consumo ou 

de participação ligadas à vida intelectual e artística, que abrangem disposições 

estéticas e participam da definição de estilos de vida: leitura, freqüentação dos 

equipamentos culturais (teatros, museus, salas de cinema, salas de concertos etc.), 

utilizações das mídias audiovisuais, mas também práticas culturais amadoras. 

(COULANGEON, 2014, p. 16). 

 

Esta definição é importante porque o autor continua defendendo a compreensão de que 

a orientação dos hábitos culturais é um dos aspectos da estratificação social nas sociedades 

ocidentais contemporâneas. “Junto com a propriedade e o consumo dos bens materiais, as 

preferências estéticas e as práticas culturais participam, nas sociedades modernas, dos ritos de 

identificação da vida social.” (COULANGEON, 2014, p. 19). Neste ponto o autor concorda 

com a teoria de Bourdieu. 

Por outro lado, discutindo o processo de produção das distinções sociais, Coulangeon 

critica a continuidade da utilização do modelo de Bourdieu sem a devida ponderação dos 

contextos históricos e de suas mudanças ao longo do tempo. O modelo de Bourdieu 

identificava características muito específicas para a relação entre classes e práticas culturais, a 

tal ponto que poderia ser definida uma relação unívoca entre determinadas classes e 
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determinadas práticas. Isto se dava pela configuração da sociedade francesa quando das 

pesquisas empíricas realizadas por Bourdieu. Nos dias atuais, as sociedades mudaram, e o 

modelo deve ser revisto, mais no sentido de calibragem do que de substituição total. 

 

O crescimento do ecletismo dos gostos e das práticas das classes superiores e a 

segmentação do ambiente cultural das classes populares constituem as duas faces de 

uma mesma realidade, a saber, a dificuldade crescente de parear os grupos sociais com 

os repertórios de práticas e preferências unificadas e homogêneas, mesmo que as 

desigualdades econômicas entre esses grupos estejam, sobretudo, reforçando-se. Essa 

desunificação das culturas de classe, em um contexto de desigualdades crescentes, 

manifesta a importância específica e muitas vezes negligenciada dos parâmetros 

puramente econômicos da estratificação social dos estilos de vida. (COULANGEON, 

2004, p. 76)
5
. 

 

Coulangeon (2004) discute a relação biunívoca entre determinada prática cultural e 

determinada posição social, mostrando que a relação se alterou. A visão pareada entre posição 

e prática refletia o que foi denominado de “unívoro” cultural, sendo que a transformação desta 

relação devida ao ecletismo produziu o que foi denominado de “onívoro” cultural. Isto aponta 

para a alteração da distinção entre classe superior e classes populares pelo que se denominava 

cultura legítima. Tal distinção atualmente se daria mais no sentido da variedade das práticas e 

gostos: as classes superiores seriam caracterizadas mais por uma atitude cultural eclética, ou 

seja, “onívora”, enquanto que as classes populares estariam mais relacionadas a práticas e 

gostos mais restritos, mais delimitados, “unívoros”. 

 

(...) hipótese onívoro / unívoro que já não considera a distinção das classes superiores 

e as classes mais baixas em termos de legitimidade, mas no que diz respeito à 

variedade de práticas e gostos. De acordo com este modelo, os membros das classes 

altas são caracterizados, acima de tudo, pelo ecletismo de seu comportamento em 

relação à cultura (onivoriedade), onde os membros das classes mais baixas manifestam 

hábitos e preferências muito mais exclusivos (univoriedade). (COULANGEON, 2004, 

p. 64).
6
 

 

                                                             
5
 «La montée de l’éclectisme des goûts et des pratiques des classes supérieures et la segmentation de 

l’environnement culturel des classes populaires constituent les deux faces d’une même réalité, à savoir la 
difficulté croissante à apparier les groupes sociaux à des répertoires de pratiques et de préférences unifiés et 
homogènes, alors même que les inégalités économiques entre ces groupes vont par ailleurs plutôt en se 
renforçant. Cette désunification des cultures de classe, dans un contexte d’inégalités croissantes, manifeste 
l’importance spécifique et trop souvent négligée des paramètres purement économiques de la stratification 
sociale des styles de vie.» (COULANGEON, 2004, p. 76). Este trecho, assim como as outras citações de obras 
não traduzidas para o português, foram livremente traduzidas pelo autor. 
6 «(...) l’hypothèse omnivore/univore, qui n’envisage plus la distinction des classes supérieures et des classes 
populaires sous l’angle de la légitimité, mais sous le rapport de la variété des pratiques et des goûts. Selon ce 
modèle, les membres des classes supérieures se caractérisent avant tout par l’éclectisme de leurs 
comportements à l’égard de la culture (omnivorousness), là où les membres des classes populaires manifestent 
des habitudes et des préférences nettement plus exclusives (univorousness).» (COULANGEON, 2004, p. 64). 
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Esta abordagem das práticas sociais impacta diretamente a compreensão das práticas 

de leitura na sociedade brasileira atual. Diante dessas compreensões de que a leitura está 

relacionada a posições sociais e a posse de capitais, pode-se perceber que a construção do 

hábito e do prazer passa por questões mais profundas do que a frequência ou o gosto 

subjetivo. Mesmo com as alterações geradas pelas mudanças recentes, o peso da questão 

econômica ainda deixa sua marca na produção das práticas sociais. 

Todavia, Coulangeon (2004) irá ponderar que a questão econômica precisa ser 

reconsiderada no tocante à forma como funciona este mecanismo em termos de produção de 

práticas sociais. A prescrição daquilo que é cultura legítima, ou seja, das normas culturais, 

deixou de ser um monopólio das classes superiores. As formas de dominação simbólica 

atualmente não sustentam tão fortemente as desigualdades socioeconômicas como no passado 

(Idem, p. 80, 81). Os efeitos do ecletismo neste contexto produzem mudanças nos 

comportamentos que demandam novas formas de olhar para as práticas culturais. Isto tem 

sérios desdobramentos para a análise das práticas de leitura. 

Reconsiderar a questão econômica não significa abandoná-la. Brandão (2010) defende 

a partir de pesquisas empíricas que as práticas culturais diferenciadas ainda se constituem em 

traços distintivos que sustentam e robustecem as hierarquias sociais: “(...) também entre nós, 

está em curso um recrudescimento das barreiras econômicas que se desdobram em estilos de 

vida e práticas de consumo material e cultural, que se reconfiguram em capital simbólico e 

poder social” (Idem, p. 239). 

O próprio Coulangeon (2004) irá reconhecer que o efeito das mudanças recentes atua 

sobre o modelo da distinção elaborado por Bourdieu (2008), fragilizando-o, mas sem o 

desqualificar: 

 

Enfim, as evoluções observadas no campo das práticas e gostos culturais enfraquecem 

o modelo de distinção, mas não o desqualificam estritamente. Se mantivermos uma 

leitura disposicionalista do modelo (ou seja, diferentes recursos posicionais geram 

disposições manifestadas em diferentes sistemas de prática), o ecletismo das classes 

superiores incorpora de certo modo a forma contemporânea de legitimidade cultural 

baseada na tolerância estética e na transgressão de fronteiras entre gerações, grupos 

sociais ou comunidades étnicas, em relação às quais a estratificação social das atitudes 

permanece muito pronunciada. (COULANGEON, 2004, p. 80)
7
. 

                                                             
7 “En définitive, les évolutions observées dans le domaine des pratiques culturelles et des goûts fragilisent le 
modèle de la distinction, mais ne le disqualifient pas à proprement parler. Si l’on s’en tient à une lecture 
dispositionnaliste du modèle (i. e. des ressources positionnelles différentes engendrent des dispositions qui se 
manifestent dans des systèmes de pratiques différents), l’éclectisme des classes supérieures incarne en 
quelque sorte la forme contemporaine d’une légitimité culturelle fondée sur la tolérance esthétique et la 
transgression des frontières entre les générations, les groupes sociaux ou les communautés ethniques, à 
l’égard de laquelle la stratification sociale des attitudes demeure très accentuée.” (COULANGEON, 2004, p. 80). 
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Portanto, a análise das práticas culturais demanda uma compreensão das relações 

sociais que torna imprescindível a apreensão dessas práticas em um contexto maior de 

produção, difusão e diferenciação das práticas sociais dos distintos grupos que compõem o 

espaço social. Por conseguinte, a busca por entender o fenômeno da leitura requererá a 

apreciação de outros elementos para além da questão da frequência ou do gosto pela leitura. 

As escolhas individuais de (não) ler, do que ler, quando ler etc., devem ser abordadas dentro 

de um cenário maior, considerando a dinâmica social na qual o agente está inserido e as 

implicações que esta dinâmica produz na formação e na implementação dessas escolhas. 

 

2.4. Implicações para compreensão do fenômeno 

A partir do que foi apresentado, pode-se inferir os desdobramentos para a 

compreensão da leitura a partir das considerações de hábito, gosto ou prática. Boveto (2012), 

Oliveira e Boveto (2012) e Boveto e Oliveira (2015) mostram como o conceito de hábito é 

importante para pensar a educação. Estas autoras destacam o papel estruturante do hábito para 

o funcionamento da sociedade. 

 

Por meio desse entendimento, vemos que o modo como agimos na sociedade depende, 

em grande medida dos hábitos que desenvolvemos, pois as ações longamente 

refletidas, pensadas, elaboradas são muito menos utilizadas no cotidiano do que 

aquelas que realizamos por hábito. Observa-se, também, que os conhecimentos 

acumulados pela humanidade dependem em grande medida desse processo de 

„naturalização‟ tanto de saberes teóricos, quanto de formas de agir. Habilidades e 

valores são transmitidos de geração a geração e se tornam tão comuns que, na maioria 

das vezes, não temos a dimensão de quão complexo pode ter sido todo seu processo de 

desenvolvimento, aquisição e domínio. Precisamos, desde que nascemos, aprender 

com outro ser humano tudo aquilo que é indispensável para a nossa sobrevivência. 

Disso decorre o fato de sermos dependentes da vida em sociedade e dos processos 

educativos. (BOVETO e OLIVEIRA, 2015, p. 29917). 

 

Estes processos educativos têm como finalidade desenvolver e modificar hábitos. A 

partir desta linha de raciocínio, pode-se fazer um paralelo utilizando a reflexão dessas autoras 

para similarmente tratar a leitura. Apesar de leitura ser abordada por estas autoras como uma 

questão mais elementar, enquanto educação se refere ao processo mais amplo de formação 

integral do ser humano – abrangendo condutas, disposições e caráter –, aqui nesta pesquisa se 

entende que leitura não é apenas uma base, mas perpassa de forma imbricada e indissolúvel 

todo o processo formativo, indo muito além da escolarização. O hábito da leitura não só é 

importante para a educação, como a constitui enquanto prática. Em uma sociedade dita do 
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conhecimento, cada vez mais mediada pelo escrito e pelos códigos, o hábito da leitura se 

torna cada vez mais crucial para atuar nesta sociedade. 

Todavia, por outro lado, Paulo Freire chama a atenção para se evitar a fetichização da 

repetição. “A insistência na quantidade de leituras sem o devido adentramento nos textos a 

serem compreendidos, e não mecanicamente memorizados, revela uma visão mágica da 

palavra escrita. Visão que urge ser superada.” (FREIRE, 1989, p.12). Neste sentido, a 

frequência por si só não necessariamente redunda em hábito, tampouco em gosto. 

Em relação ao gosto pela leitura, Ezequiel Silva ressalta o fato de que ele é produzido 

socialmente. Isto significa que este gosto está sujeito às regras existentes em determinada 

estrutura social: “(...) produzir a leitura, as obras a serem privilegiadas para a leitura da 

população, os locais para ler, (...) são arbitrariamente convencionalizadas no sentido de servir 

como modelo exemplar para todo o conjunto da sociedade” (SILVA, 2009, p. 45). Logo, 

existe algo a mais envolvido na leitura que extrapola a subjetividade do gosto, estando para 

além dela, mas também sendo um dos elementos que a constituem. 

Bourdieu (2008) defende que o gosto dos agentes depende do diploma que possuem e 

da posição que ocupam dentre as classes sociais, ou seja, o nível de educação e a situação 

econômica influenciam decisivamente as preferências estéticas. Este mecanismo de 

determinação social do gosto inclui explicitamente o prazer da leitura.  

Portanto, a discussão sobre leitura torna imprescindível superar a mera consideração 

de exercício e gosto, a fim de compreender seu papel nas interações sociais e na própria 

(re)configuração dos papéis exercidos pelos indivíduos nesta sociedade. Esta superação do 

exercício e do gosto não se resume a buscar uma reconciliação entre estas dimensões, como 

postula Nina: 

 

Temos consciências que muitas fissuras são provocadas por práticas pedagógicas que 

não contemplam o encontro de subjectividades nem propiciam a compreensão, na 

verdadeira acepção da palavra. Defendemos o meio-termo, por isso pensamos ser 

possível „falar acerca de‟ ao mesmo tempo que se propicia o prazer de ler. 

Acreditamos que o saber e o sabor do texto não são realidades que se excluam 

mutuamente e juntos terão, indubitavelmente, mais poder. (NINA, 2008, p. 62). 

 

A questão não está em se alcançar um “meio-termo”, mas em se considerar as demais 

dimensões envolvidas no processo de leitura. As interações sociais pela leitura não 

prescindem de análises políticas de suas causas, consequências e desdobramentos. Na 

sociedade contemporânea, o homo politicus se constitui também pelas e através das leituras. 

Desde a leitura de mundo até a leitura da palavra (FREIRE, 1989, p. 9), as práticas de leitura 
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são constituídas e constituem os sujeitos. A abordagem da leitura enquanto prática social 

aflora estas imbricações. 

No caso específico da leitura, um campo que se destaca na formação das práticas de 

leitura é o campo educacional. A escola exerce uma forte influência sobre o comportamento 

leitor. De acordo com Bourdieu: 

 

Enquanto força formadora de hábitos, a escola propicia aos que se encontram direta ou 

indiretamente submetidos à sua influência, não tanto para esquemas de pensamento 

particulares ou particularizados, mas uma disposição geral geradora de esquemas 

particulares capazes de serem aplicados nos mais diferentes campos do pensamento e 

da ação, aos quais se dá o nome de habitus cultivado. (BOURDIEU, 2007, p. 211). 

 

A questão chave está nas características que determinam este habitus cultivado, e 

como ele funciona na composição das práticas de leitura. Ao refletir o campo educacional, as 

práticas de leitura espelham lugares sociais determinados, os quais são reproduzidos na e pela 

escola. Os tensionamentos no ensino da leitura se dão pelo fato de haver um dever 

institucional de ensinar a ler, ao mesmo tempo em que há configurações prévias e paralelas à 

escola, as quais, atuando em conjunto com as forças internas ao campo educacional, 

direcionam os agentes para práticas de leitura condizentes com seus lugares sociais prévios. 

Os poucos agentes que escapam a este mecanismo são tomados como exemplo de que o 

próprio mecanismo não existe, impondo ao agente a responsabilidade individual pelo seu 

lugar social e, consequentemente, pelas suas práticas de (não)leitura. 

 

Na verdade, embora a escola seja apenas um agente de socialização dentre outros, todo 

este conjunto de traços que compõem a “personalidade intelectual” de uma sociedade 

– ou melhor, das classes cultivadas desta sociedade – é constituído ou reforçado pelo 

sistema de ensino, profundamente marcado por uma história singular e capaz de 

modelar os espíritos dos discentes e docentes tanto pelo conteúdo e pelo espírito da 

cultura que transmite como pelos métodos segundo efetua esta transmissão 

(BOURDIEU, 2007, p. 227). 

 

Isto significa que os próprios métodos de ensino da leitura são marcados pelos 

tensionamentos do campo e pelos habitus de classe. A prática social da leitura, portanto, não 

pode ser reduzida à existência ou não de repetição freqüente ou ao gosto, mas, sim, reflete 

estes mecanismos de reprodução das classes sociais e tensionamentos dos campos envolvidos. 

Cabe destacar aqui que não é apenas o campo escolar que está cotado quando se pensa 

nas práticas de leitura. Quando se reflete sobre o modelo onívoro/unívoro, percebe-se que 

existem outras instâncias responsáveis por influenciar a relação do agente com a leitura 
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(COULANGEON, 2003b, 2004, 2007, 2014). O campo literário também deve ser 

considerado, com seus tensionamentos e disputas entre grupos. Outro campo importante é o 

do lazer, o que normalmente é lembrado apenas como disputa de tempo frente à televisão, em 

uma visão reducionista, que não considera adequadamente os grupos que disputam este 

campo, tampouco as formas como se dão os tensionamentos no mesmo. Em tempos de 

difusão da internet, a divisão de uso do tempo entre lazer e trabalho e mesmo entre as 

diferentes formas de lazer se torna ainda mais complexa. 

A interação dos agentes nestes diferentes campos irá moldar suas práticas de leitura. 

As motivações poderão variar, mas as disposições para leitura e sua concretização serão 

influenciadas pelas trajetórias sociais que estes agentes percorrem. Sua origem, o grupo social 

no qual nasceu, a escola onde estudou (ou não estudou), até onde conseguiu avançar nos 

estudos, juntamente com sua inserção profissional, seu nível de renda, local de moradia etc., 

todos estes fatores irão contribuir na configuração de determinado perfil de (não) leitor. 

As práticas de leitura serão mais ou menos freqüentes, terão tendência a determinado 

gênero ou estilo, serão mais reservadas ou publicizadas, de acordo com as interações sociais 

deste agente. A interseção entre trajetória social e interações sociais irá valorizar ou não a 

leitura, exercendo forte influência sobre o comportamento leitor do agente. É claro que esta 

compreensão não se configura em uma “camisa de força” que determina categoricamente os 

comportamentos de cada agente. Porém, há uma forte tendência, ou probabilidade, para a ação 

tomar determinada configuração – sendo sempre possível a diversificação de estratégias e a 

existência de outsiders. 

Contudo, cabe destacar que, por vezes, a observação aparente das práticas de leitura, 

em específico, e das práticas culturais em geral, aflore um ecletismo que pode confundir o 

observador mais desatento. Na realidade, como Coulangeon (2004, 2014) aponta, o próprio 

ecletismo pode ser um comportamento típico de determinada classe. Dessa forma, ler 

“descompromissadamente”, em pedaços, por fragmentação, de modo diversificado, sem 

aquele compromisso com o término da leitura do livro, jornal ou revista iniciado, não 

significa a priori um descompromisso real com a leitura. Pelo contrário, pode estar refletindo 

um comportamento de classe mais relacionado com a premência do consumo ampliado, com 

o ecletismo e o acesso a maior gama possível de informações, dentro do menor tempo 

necessário. A necessidade de “estar bem informado sobre tudo” pode se constituir em mola 

propulsora para a leitura, em uma sociedade dita do conhecimento, onde a profusão de 

informações disponíveis, tanto no sentido de quantidade quanto de proximidade e facilidade 

de acesso, marca a relação com o saber e, consequentemente, com a leitura. 
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3. MOTIVAÇÕES PARA LER 

 

Neste capítulo serão investigadas as questões relativas às motivações que conduzem os 

agentes a praticar a leitura. Esta discussão se baseará em pesquisas sobre motivação, tanto no 

campo da educação quanto da psicologia, em diálogo com as teorias produzidas sobre práticas 

sociais analisadas no capítulo anterior. A partir de artigos que constroem um estado da arte 

sobre as pesquisas que tratam de motivação, com especial atenção às pesquisas de campo, 

procura-se apresentar os principais achados em termos de compreensão do que seja e como 

funciona a motivação. Mais especificamente, serão problematizadas duas questões de fundo: 

o que são motivações e por quê ler.  

 

3.1. Motivação ou motivações? 

Fillola (2006) chama a atenção para a complexidade do fenômeno da motivação, no 

que diz respeito à leitura. Este autor busca aproximações conceituais para dar conta de uma 

definição para motivação leitora. Partindo do entendimento de que a leitura é uma relação 

entre uma pessoa e um texto, Fillola (idem, p. 18) define a motivação para lê-lo como “(...) 

interesse pessoal em acessar um texto ou o conteúdo/ significado/ interpretação de um texto. 

Nessa perspectiva, a motivação é apresentada como algo que está no leitor, que depende dele 

e que o leva ao texto”
8
. Este autor associa, então, motivação para leitura a uma finalidade ou a 

determinada intencionalidade por parte do leitor. A leitura seria feita por algum interesse, pelo 

objetivo de alcançar algo gratificante, algum conhecimento, aprendizagem, divertir-se etc. 

 

- É o leitor que determina que tipo de 'benefício' (satisfação, prazer, conhecimento, 

etc.) espera obter de sua leitura, fazendo com que esse fim condicione o caráter de sua 

motivação. 

- Por sua vez, o texto pode oferecer uma série de contribuições válidas para esse leitor. 

Ou não. (FILLOLA, 2006, p. 18)
9
. 

 

É neste sentido que Fillola destaca o papel das expectativas do leitor para com o texto. 

Se elas forem correspondidas, ele será motivado a continuar lendo. Caso sejam frustradas, 

poderá abandonar a leitura. “A efetividade da motivação não só depende do interesse ou 

                                                             
8 “(...) interés personal por acceder a un texto o al contenido/significado/interpretación de un texto. Desde esta 
perspectiva, la motivación se presenta como algo que radica en el lector, que depende de él y que le conduce 
hacia el texto” (FILLOLA, 2006, p. 18). 
9 “— Es el lector quien determina qué tipo de 'beneficio' (satisfacción, placer, conocimiento, etc.) espera 
obtener de su lectura, haciendo que ese fin pase a condicionar el carácter de su motivación. 
— Por su parte, el texto potencialmente puede ofrecer una serie aportaciones que sean válidas para ese lector. 
O no.” (FILLOLA, 2006, p. 18). 
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atração que sente o leitor, mas também de até que ponto o texto também dá resposta às 

expectativas que, em seu interesse, havia estabelecido o leitor” (FILLOLA, 2006, p. 16)
10

. 

Nesta hora, entra o papel do mediador (professor, família), que poderá intervir para auxiliar o 

leitor a continuar motivado para a leitura, ainda que seja outro tipo de motivação “(...) que 

nem o leitor sente, nem o texto pode lhe oferecer” (Idem, p. 18)
11

. 

Apesar de considerar a motivação externa de um mediador de leitura como um fator 

formativo para o leitor, Fillola (2006) chama a atenção para a necessidade de diferenciar a 

motivação oriunda da animação de leitura, da criação do hábito leitor e da formação leitora. 

Este autor irá colocar a motivação pela leitura realizada pelo mediador como algo ideal e 

amplo, que ganha concretude na relação com uma determinada obra. Ou seja, “na realidade, 

sempre se motiva para textos concretos, quando não é para a mesma formação leitora” (Idem, 

p. 23. Grifo no original)
12

. O mediador estimula determinado leitor a ler determinada obra, em 

um processo formativo de estímulo à leitura. Esta motivação para ler é entendida como um 

“tratamento progressivo”, que vai compondo a formação do hábito leitor, ao mesmo tempo 

em que desenvolve as competências e habilidades para leitura (Ibidem, p. 22). 

O papel do mediador seria, então, estimular o leitor a ler determinada obra, criando 

nele uma expectativa favorável à leitura. Cada obra terá um significado determinado para 

cada leitor, pois cada um destes terá seus próprios desejos, gostos, necessidades e interesses. 

Estes, por sua vez, aportarão características peculiares à motivação em cada leitor, diante de 

cada obra diferente. Para cada leitor, os fatores que o motiva podem vir de diferentes causas: 

 

• as características do texto, do livro, de seu aspecto formal 

• o que é sugestivo de sua apresentação (animação para a leitura) ou dos comentários 

feitos pelo mediador; 

• o interesse do leitor por um tipo de obra (pelo seu tema, seu gênero...) 

• a intenção do leitor diante da leitura de um texto 

• as experiências de leitura satisfatórias (satisfeitas) que o receptor teve; 

• o grau de hábito de leitura, de suas competências e habilidades de leitura que tenha 

desenvolvido o receptor; 

• qualquer outra circunstância ocasional... (FILLOLA, 2006, p. 23 e 24)
13

. 

                                                             
10 “La efectividad de la motivación no sólo depende del interés o de la atracción que siente el lector, sino de 
hasta qué punto el texto también da respuesta a las expectativas que, en su interés, había establecido el 
lector“ (FILLOLA, 2006, p. 16). 
11 «(...)ni el lector siente, ni el texto le puede ofrecer » (FILLOLA, 2006, p. 18). 
12 “En realidad siempre se motiva hacia obras concretas, cuando no es hacia la misma formación lectora“ 
(FILLOLA, 2006, p. 23. Grifo no original). 
13 “• las características del texto, del libro, de su aspecto formal • lo sugerente de su presentación (animación a 
la lectura) o de los comentarios que haya realizado el mediador; • el interés del lector hacia un tipo de obras 
(por su tema, por su género...) • la intención del lector ante la lectura de una obra • las experiencias lectoras 
satisfactorias (satisfechas) que haya tenido el receptor; • el grado de hábito lector, de sus competencias y 
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Pelo exposto, pode-se depreender que o autor em questão atribui grande importância 

às experiências passadas do leitor com a leitura de obras. Neste sentido, diante de todos estes 

fatores que influenciam a motivação para ler, este autor destaca que “(...) é muito mais fácil 

obter a motivação de um leitor competente e experiente do que estimular minimamente a 

motivação de alguém que não está acostumado com os livros” (FILLOLA, 2006, p. 24)
14

. 

Esta colocação é consequência de sua concepção de motivação, atrelada à expectativa sobre o 

texto lido. 

 

A motivação torna especial e potencialmente atrativa a leitura. A motivação é o 

resultado das previsões que são suscitadas no leitor; isto é, das expectativas que o 

leitor formula. É um dar causa e motivo para realizar uma ação (...). Por sua parte, as 

expectativas são as previsões iniciais e básicas que realiza o leitor ante a perspectiva 

de um texto determinado para desenvolver o processo de leitura (FILLOLA, 2006, p. 

16 e 17)
15

. 

 

Esta motivação depende da correlação entre o texto e os interesses do leitor. Quando 

há correspondência entre as características de um texto e as competências, habilidades e 

interesses de um leitor, a motivação será viabilizada, ao serem atendidas as expectativas desse 

leitor. O papel do mediador entra em buscar prever estas expectativas e atendê-las, por meio 

da apresentação de texto adequado, de tal modo que venha a possibilitar o “desfrute efetivo” 

da leitura. Trabalhar isto durante um processo de estímulo à leitura é buscar manter acesso o 

interesse pela mesma, ou seja, sustentar a motivação durante este processo. Inicialmente pode 

não haver atratividade do leitor para o texto apresentado, mas esta pode ser despertada durante 

o processo de sua leitura. Portanto, o autor considera que a relação básica se dá entre leitor e 

obra lida, porém pode haver interferência externa, provocando uma nova relação entre leitor e 

obra lida. Neste sentido, coloca a questão entre motivação extrínseca e intrínseca para leitura. 

 

Desde a perspectiva educacional, parece entender-se que: a) a motivação é algo 

extrínseco, que procede desde fora (desde o mediador e as atividades específicas que 

foram planejadas para ele) para o interior do indivíduo; e b) é possível criá-la ou 

                                                                                                                                                                                              
habilidades lectoras que haya desarrollado el receptor; • cualquier otra circunstancia ocasional...” (FILLOLA, 
2006, p. 23 e 24). 
14 “(...) resulta mucho más fácil conseguir la motivación de un lector competente y experimentado, que llegar a 
estimular mínimamente la motivación de alguien no habituado a los libros” (FILLOLA, 2006, p. 24). 
15 “La motivación hace especial y potencialmente atractiva la lectura. La motivación es el resultado de las 
previsiones que se suscitan en el lector; es decir, de las expectativas que el lector formula. Es un dar causa y 
motivo para realizar una acción (...). Por su parte, las expectativas son las previsiones iniciales y básicas que 
realiza el lector ante la perspectiva de un texto determinado para desarrollar el proceso de lectura” (FILLOLA, 
2006, p. 16 e 17). 
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despertá-la nele, a partir de alguma intervenção específica do mediador. Segundo 

esses supostos, parece que a motivação depende de uma série de indicações ou de 

propostas, de ideias que se sugerem e se transmitem (neste caso, os críticos seriam uns 

excelentes motivadores...) para o leitor de qualquer idade em relação ao fato de ler e 

em relação a uma obra ou texto concreto. E isso nos levaria a diferenciar entre a 

motivação para a leitura (assim, leitura em abstrato) e a motivação para a leitura de 

uma obra concreta, além de ter que diferenciar entre a motivação externa procedente 

de interesses externos ao leitor e a motivação intrínseca, que surge do mesmo leitor 

(FILLOLA, 2006, p. 22)
16

. 

 

Esta diferenciação entre a motivação que vem de fora e a motivação do próprio leitor é 

um ponto nevrálgico nas discussões sobre leitura, mas também afeta a pesquisa científica 

sobre motivação como um todo. Na área de educação, por exemplo, existe uma diversidade de 

subáreas que pesquisam o tema. No tocante à competência leitora no âmbito da aprendizagem 

de uma segunda língua, Takaloo e Ahmadi (2017) fizeram uma sistematização das pesquisas 

sobre motivação e sobre compreensão leitora, buscando correlacioná-los. De um modo geral, 

todas as pesquisas mapeadas comprovaram a relevância significativa do conceito de 

motivação para a compreensão leitora. De fato, a motivação é considerada um dos principais 

fatores que influenciam a compreensão leitora, superando qualquer relação entre esta e as 

atividades de leitura e até mesmo o comportamento leitor. Tendo a motivação uma relação 

direta com o nível de compreensão leitora, torna-se importante entender como operam ambas 

variáveis, a fim de melhor capacitar os profissionais que atuam com estímulo à leitura. 

 

3.2. Compreensão leitora e motivação para ler 

Em primeiro lugar, faz-se necessário entender o que Takaloo e Ahmadi (2017) 

denominam como compreensão leitora. Estes autores entendem compreensão leitora como: 

“(...) perceber os vocabulários que são usados em um texto escrito e fazer um relacionamento 

entre eles para alcançar uma compreensão abrangente” (TAKALOO and AHMADI, 2017, p. 

10)
17

. A compreensão leitora é uma habilidade complexa, pois, segundo estes autores, ela 

envolve outras habilidades, como conhecimento de vocabulário e habilidades de 

                                                             
16 “Desde la perspectiva educativa parece entenderse que: a) la motivación es algo extrínseco, que procede 
desde fuera (desde el mediador y las actividades específicas que haya previsto para ello) hacia el interior del 
individuo; y b) es posible crearla o suscitarla en él, a partir de alguna intervención especifica del mediador. 
Según esos supuestos parece que la motivación depende de una serie de indicaciones o de propuestas, de 
ideas que se sugieren y se transmiten (en este supuesto, los críticos serían unos excelentes motivadores...) al 
lector de cualquier edad respecto al hecho de leer y respecto a una obra o texto concreto. Y esto nos llevaría a 
diferenciar entre la motivación para la lectura (asi, lectura en abstracto) y la motivación a la lectura de una obra 
concreta, además de tener que diferenciar entre la motivación externa procedente de intereses externos al 
lector y la motivación intrínseca, que surge del mismo lector” (FILLOLA, 2006, p. 22). 
17 “(…) perceiving of the vocabularies which are used in a written text and making a relationship between them 
to achieve a comprehensive understanding” (TAKALOO and AHMADI, 2017, p. 10). 
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decodificação. Esta compreensão leitora irá afetar a forma como o leitor lê o texto, 

propiciando uma maneira positiva de lê-lo ou não, criando uma afeição pela leitura ou não, 

resultando em um interesse ou desinteresse pela mesma. Estas direções da relação com a 

leitura serão afetadas pelas capacidades cognitivas do leitor, mas também pelos aspectos 

sociais da motivação para leitura. Segundo as pesquisas mapeadas por esses autores, estas 

seriam as duas principais variáveis a afetar a compreensão leitora: cognição e motivação. 

As pesquisas sobre compreensão leitora foram organizadas em três grupos, a partir do 

modelo adotado: “de baixo para cima” (bottom-up); “de cima para baixo” (top-down) e 

interativo. O modelo “de baixo para cima” trabalha a compreensão leitora começando da 

decodificação mais elementar do texto. As análises são feitas partindo do pressuposto que os 

leitores compreendem o texto a partir de sua menor unidade: a letra. Eles passam da 

letra/fonema, para a palavra, desta para a frase, indo depois para o parágrafo e, por fim, o 

texto todo. O modelo “de cima para baixo” começa com uma pressuposição sobre o conteúdo 

do texto, sem imergir nele. Apreende-se a ideia a partir de um vislumbre do texto, levantando 

suposições e elucubrando sobre seu conteúdo. Não há um trabalho gramatical e sintático mais 

profundo. Busca-se apreender o todo. O modelo interativo procura combinar ambas as 

estratégias dos modelos anteriores. Estes modelos são importantes, pois se traduzem em 

estratégias concretas de ensino da leitura nas escolas e também baseiam as formações e ações 

dos mediadores de leitura. 

No Brasil, por exemplo, a tônica sempre esteve voltada para modelos de aprendizagem 

de leitura “de cima para baixo”. A prática da leitura focada na decodificação e nas questões 

formais da língua é muito criticada por determinados pesquisadores brasileiros da área de 

leitura, por “escolarizar” a leitura, tornando-a menos atrativa, de acordo com a concepção 

destes pesquisadores (LEIRIA, 2012; PERROTTI, 1990) – cabe deixar claro que estes autores 

estão tratando da leitura enquanto literatura, reforçando as colocações de Pennac (1993) 

quanto aos efeitos deletérios desta “escolarização”. De um modo geral, destacam a função 

pragmática do ensino da leitura, ressaltando seu papel para a manutenção do status quo, sem 

preocupação quanto às motivações mais relacionadas ao desenvolvimento pessoal, cognitivo e 

cultural (LEIRIA, 2012). 

Por sua vez, o conceito de motivação está relacionado a uma força propulsora em prol 

do alcance de determinado objetivo.  

 

A motivação faz agir sobre ou dentro de um organismo para estabelecer e gerenciar o 

comportamento. Excitação, interesse, ansiedade e vontade de aprender são os 
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principais elementos da motivação. Os níveis e tipos de motivação em qualquer 

indivíduo são diferentes dos outros (TAKALOO and AHMADI, 2017, P. 11)
18

. 

 

Existem, portanto, diferentes níveis e tipos de motivações, que variam de indivíduo 

para indivíduo. Estes níveis e tipos são influenciados por diversos fatores internos, tais como 

prazer, desejo, vontade etc., e externos, por exemplo, um ambiente favorável etc. Neste 

sentido, os autores organizaram as pesquisas analisadas em quatro grupos, por tipo de 

concepção de motivação encontrada: intrínseca, extrínseca, integradora e instrumental. 

A abordagem de motivação intrínseca tem a ver com a motivação que vem da própria 

pessoa. Ela tem desejo de fazer ou obter algo, a partir de seu próprio interesse em realizar isto, 

seja simplesmente porque tem vontade ou porque sente satisfação ao fazê-lo ou até mesmo 

porque enxerga algum valor no que está fazendo per se. Um exemplo utilizado para mostrar 

motivação intrínseca no campo da leitura é aquela pessoa que lê por prazer, ou seja, que 

encontra satisfação no próprio ato de leitura. 

A motivação extrínseca é justamente o oposto. Ela vem de fora da pessoa e não se 

encontra na atividade em si mesma. Ela representa os fatores externos que atuam no incentivo 

à realização de determinada atividade ou objetivo. Estes fatores podem ser desde prêmios, 

competições, formais ou informais, reconhecimento por parte de outros sujeitos até 

advertências, castigos e punições. Isto significa que estar extrinsicamente motivado é agir 

visando uma recompensa, seja o alcance de algo positivo ou a eliminação de uma ameaça. 

Este tipo de motivação é visto como menos eficaz que a motivação intrínseca. 

A motivação integrativa está embasada no desejo de uma pessoa em ser admitida por 

determinada comunidade de prática, ou seja, em se relacionar socialmente com os membros 

desta comunidade. Isto pode ser percebido em algumas comunidades em relação à leitura. 

Petit (2008, 2009 e 2013) traz vários exemplos franceses e latino-americanos de grupos 

sociais que não toleram a leitura de livros pelos seus pares – como determinadas comunidades 

rurais e grupos caracterizados pela identidade religiosa, como é o caso de imigrantes 

islâmicos. A motivação integrativa refere-se à busca de progresso pessoal e “reforço cultural”, 

propiciando o enfrentamento dessas dificuldades. 

Por fim, a motivação instrumental diz respeito às motivações relacionadas a objetivos 

práticos, tais como arrumar um emprego, ser promovido, obter melhores notas, ser aprovado 

etc. Este pragmatismo pode estar referido a auto-progresso (como promoções no emprego, 

                                                             
18 “Motivation makes acting on or within an organism to establish and manage behavior. Excitement, interest, 
eagerness, and looking forward to learning are the main elements of motivation. The levels and types of 
motivation in any individual are different from others” (TAKALOO and AHMADI, 2017, p. 11). 
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passar em concurso etc.) ou também a prevenir resultados não-favoráveis (evitar “repetir o 

ano”, evitar perder ganhos financeiros etc.). Takaloo e Ahmadi (2017) destacam que as 

pesquisas colocam a motivação instrumental como inferior à motivação integrativa. Porém, a 

primeira tem sua validade, pois em cenários mais restritivos, onde motivações com maior 

amplitude como a integrativa não se manifestam, a instrumental é de grande valia para 

estimular a aprendizagem e, consequentemente, a compreensão leitora. 

 

3.3. Motivação e autodeterminação para leitura 

Abordando a questão pelo campo da psicologia, várias pesquisas aprofundam o debate 

sobre motivação. Ryan e Deci (2000) trazem uma sistematização dessas pesquisas na área e 

defendem o modelo relacionado à Teoria da Auto-Determinação (Self-Determination Theory 

– SDT). Esta teoria define que autodeterminação é quando a pessoa se auto-estimula, 

totalmente baseada em sua própria vontade e na consciência de si mesmo, e não em alguma 

força interpessoal ou intrapsíquica. “Quando um comportamento é autodeterminado, o 

processo regulatório é a escolha, mas quando é controlado, o processo regulatório é a 

conformidade (ou em alguns casos desafio)” (DECI et al, 1991, p. 327)
19

. Desafio aparece 

aqui no sentido de desafiar, de resistir abertamente, de desobedecer ousadamente, enquanto 

reação a alguma força externa. Neste sentido, a diferenciação estruturante está na separação 

entre o que “vem de dentro” e o que “vem de fora”. As motivações seriam, então, organizadas 

em dois grupamentos basilares: intrínseca e extrínseca. “Mais de três décadas de pesquisa 

mostraram que a qualidade da experiência e do desempenho pode ser muito diferente quando 

alguém está se comportando por razões intrínsecas versus extrínsecas” (RYAN and DECI, 

1991, p. 55)
20

.  

Ryan e Deci (2000) concordam que estar motivado é ser movido, impulsionado a 

realizar algo. Todavia, não concordam com a abordagem de muitas teorias da motivação que 

trabalham como se este fosse um fenômeno unitário: ou se está motivado, no sentido de 

energizado ou ativado para atingir um fim, ou a pessoa não tem motivação, ou seja, não está 

inspirada, impulsionada ou movida em direção a algum alvo. Pelo contrário, consideram que 

motivação não é unitária, ou seja, não é uma questão de se a pessoa tem ou não motivação.  

 

                                                             
19 “When a behavior is self-determined, the regulatory process is choice, but when it is controlled, the 
regulatory process is compliance (or in some cases defiance)” (DECI et al, 1991, p. 327). 
20 “Over three decades of research has shown that the quality of experience and performance can be very 
different when one is behaving for intrinsic versus extrinsic reasons” (RYAN and DECI, 1991, p. 55). 
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As pessoas não têm apenas quantidades diferentes, mas também diferentes tipos de 

motivação. Ou seja, elas variam não apenas no nível de motivação (ou seja, quanto de 

motivação), mas também na orientação dessa motivação (ou seja, que tipo de 

motivação). A orientação da motivação diz respeito às atitudes e objetivos subjacentes 

que dão origem à ação - isto é, diz respeito ao porquê das ações. (RYAN and DECI, 

2000. p. 54)
21

. 

 

Ao postular variações tanto na quantidade de motivação disponível quanto no tipo de 

motivação, as pesquisas sobre o tema agregam graus de complexidade à compreensão do 

fenômeno. Todavia, estes graus não são artificiais, eles provêm da própria complexidade 

deste fenômeno na prática. Isto pode ser sentido nas dificuldades com incentivar a leitura nas 

escolas, devido aos modelos de motivação que os professores carregam, ainda que muitas 

vezes inconscientemente. Deci et al (1991) irá apontar os problemas gerados por estes 

modelos inadequados de motivação sobre os resultados educacionais, propondo a necessidade 

de reformas no sistema escolar, especialmente no tocante às políticas públicas de controle 

excessivo. Tal ponto mais uma vez converge com o debate sobre “escolarização da leitura” e 

seus efeitos deletérios sobre promoção da prática de leitura. 

Outra diferença importante aportada pela SDT é a abertura da motivação extrínseca 

por tipos. Não se pode abordá-la apenas como algo menor, mais fraco e menos importante que 

a motivação intrínseca, como algumas teorias clássicas da psicologia fizeram, sob pena de 

incompreensões do fenômeno. A SDT defende que “(...) existem variados tipos de motivação 

extrínseca, alguns dos quais, de fato, representam formas empobrecidas de motivação e 

algumas das quais representam estados ativos e de agência” (RYAN and DECI, 1991, p. 

55)
22

. A correta compreensão dos tipos de motivação extrínseca é fundamental em situações 

de promoção de determinada atividade onde a motivação intrínseca não se manifesta – 

exemplo típico são as atividades escolares e as próprias atividades de leitura não-escolares. 

 

Os alunos podem realizar ações extrinsecamente motivadas com ressentimento, 

resistência e desinteresse ou, alternativamente, com uma atitude de disposição que 

reflete uma aceitação interna do valor ou utilidade de uma tarefa. No primeiro caso - o 

caso clássico da motivação extrínseca - sente-se externamente impelido à ação; no 

último caso, o objetivo extrínseco é auto-endossado e, portanto, adotado com um 

senso de volição (RYAN and DECI, 1991, p. 55)
23

. 

                                                             
21 “People have not only different amounts, but also different kinds of motivation. That is, they vary not only in 
level of motivation (i.e., how much motivation), but also in the orientation of that motivation (i.e., what type of 
motivation). Orientation of motivation concerns the underlying attitudes and goals that give rise to action—
that is, it concerns the why of actions” (RYAN and DECI, 2000. p. 54). 
22 “(…) there are varied types of extrinsic motivation, some of which do, indeed, represent impoverished forms 
of motivation and some of which represent active, agentic states” (RYAN and DECI, 1991, p. 55). 
23 “Students can perform extrinsically motivated actions with resentment, resistance, and disinterest or, 
alternatively, with an attitude of willingness that reflects an inner acceptance of the value or utility of a task. In 
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3.3.1. Motivação intrínseca 

No tocante à motivação intrínseca, Ryan e Deci (2000, p. 56) a definem como “(...) a 

realização de uma atividade por suas satisfações inerentes, e não por alguma consequência 

separável”
24

. Isto significa que a pessoa é movida à ação não devido a algo externo que a 

estimule, como incentivos, pressionamentos ou algum tipo de recompensa. Pelo contrário, ela 

age por alguma força interna, como divertir-se ou superar algum desafio, que pode ter sido 

posto inclusive por ela mesma, pela simples satisfação de saber que o superou – a despeito de 

se alguém ficará sabendo ou não. Trata-se, então, de uma relação da pessoa consigo mesma. 

Ryan e Deci (2000) destacam a importância da motivação intrínseca para o 

desenvolvimento cognitivo das pessoas, devido a suas consequências em termos de aquisição 

aperfeiçoamento de conhecimentos e habilidades, mas estes autores apontam que ela é 

igualmente relevante quando se trata de desenvolver-se física e socialmente. Ela sustenta 

atitudes como curiosidade, interesse pelo novo e plasticidade na aquisição e uso das 

habilidades, ao longo da vida. 

A motivação intrínseca é algo que está na pessoa, contudo, ela trata não de algo que 

existe interiormente de forma independente. Ela está atrelada a uma relação entre a pessoa e 

uma tarefa, mas partir do interior. É no contato com a tarefa, concreto ou planejado 

mentalmente, que é mobilizada esta força interior. “As pessoas são intrinsecamente motivadas 

para algumas atividades e não para outras, e nem todos estão intrinsecamente motivados para 

qualquer tarefa específica.” (RYAN and DECI, 2000, p. 56)
25

. Estes dois vetores, interno e 

tarefa, não são incompatíveis, mas complementares, constituindo sua interação a partir da 

questão interior. A SDT postula que esta “questão interior” está ancorada na busca pela 

satisfação das necessidades psicológicas básicas do indivíduo: competência, autonomia e 

relacionamento. Neste sentido, os autores frisam que, ao falar de “atividades interessantes”, 

na realidade estão se referindo a atividades que muitas pessoas consideram intrinsecamente 

interessantes, ou seja, estão tratando de uma percepção média de determinada população a 

respeito de certa tarefa. Isto pode ser aplicado à leitura: portanto, quando se fala de leitura 

enquanto atividade interessante, na realidade se está referindo a uma percepção média sobre 

                                                                                                                                                                                              
the former case—the classic case of extrinsic motivation—one feels externally propelled into action; in the 
later case, the extrinsic goal is self-endorsed and thus adopted with a sense of volition” (RYAN and DECI, 1991, 
p. 55). 
24 “(…) the doing of an activity for its inherent satisfactions rather than for some separable consequence” 
(RYAN and DECI, 2000, p. 56). 
25 “People are intrinsically motivated for some activities and not others, and not everyone is intrinsically 
motivated for any particular task” (RYAN and DECI, 2000, p. 56). 
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leitura em um determinado segmento populacional. Por isto, pode-se entender melhor porque 

algumas práticas são recorrentes em determinados grupos, mas enfrentam dificuldades em 

serem difundidas em outros segmentos diferentes. 

Neste sentido, a valorização da leitura, por conseguinte, é socioculturalmente 

localizada, não podendo ser postulada como generalizada na população, a partir simplesmente 

de um contato com a “boa literatura”. Contrariamente ao senso comum em alguns grupos de 

defesa da literatura, um “bom livro” não produz automaticamente um “bom leitor”. Será 

preciso muito mais do que um “bom livro”, ou do que a disponibilização ou acesso à 

literatura, para se estimular à leitura. Isto tem seu corolário na existência de bibliotecas 

escolares e bibliotecas públicas no Brasil sem uso frequente. Têm livro de sobra, mas carecem 

de leitores. A pesquisa Retratos da Leitura demonstra cabalmente a baixa frequência às 

bibliotecas: 66% não freqüentavam nunca bibliotecas. Caso se some aqueles que raramente 

vão a uma biblioteca, este percentual alcança 80% dos entrevistados. 

Claro está que a existência de bibliotecas escolares e públicas é estratégica para a 

promoção da leitura. Não se está prescindindo delas. Pelo contrário. O que a STD deixa 

antever é a crucial carência de atividades de mediação, que façam a ponte entre a pessoa e o 

livro, objeto não poucas vezes nada familiar à pessoa. A SDT destaca a contribuição de um 

ambiente favorável para a manifestação da motivação, na relação entre a pessoa e a atividade.  

 

A Teoria da Auto-Determinação é especificamente estruturada em termos de fatores 

sociais e ambientais que facilitam versus prejudicam a motivação intrínseca. Essa 

linguagem reflete a suposição de que a motivação intrínseca, sendo uma propensão 

organísmica inerente, é catalisada (ao invés de causada) quando os indivíduos estão 

em condições que conduzem à sua expressão (RYAN and DECI, 2000, p. 58. Grifo no 

original)
26

. 

 

Estes contextos que oferecem condições para a catalização da motivação intrínseca 

estão relacionados à propiciação de sentimentos ligados à satisfação de alguma(s) 

necessidade(s) psicológica(s) básica(s). Por exemplo, eventos e estruturas interpessoais que 

favoreçam sentimentos de competência enquanto realiza a atividade podem contribuir para a 

elevação do grau de motivação intrínseca para efetuar esta mesma atividade. Tal 

favorecimento também ocorre quando não há qualquer tipo de avaliação que degrade a auto-

estima da pessoa, ou quando é reconhecida e promovida sua autonomia. Ryan e Deci (2000) 

                                                             
26 “Self-Determination Theory is specifically framed in terms of social and environmental factors that facilitate 
versus undermine intrinsic motivation. This language reflects the assumption that intrinsic motivation, being an 
inherent organismic propensity, is catalyzed (rather than caused) when individuals are in conditions that 
conduce toward its expression” (RYAN and DECI, 2000, p. 58. Grifo no original). 
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acrescentam que para elevação da motivação intrínseca faz-se necessária uma articulação 

entre sentimentos de competência e sensação de autonomia. Este senso de autonomia 

evidencia a percepção de causalidade interna desta motivação.  

 

Assim, as pessoas devem não apenas experimentar a competência percebida (ou auto-

eficácia), elas devem também experimentar seu comportamento para serem auto-

determinadas se a motivação intrínseca é para ser mantida ou aprimorada. Dito de 

forma diferente, para um alto nível de motivação intrínseca, as pessoas têm que 

experimentar a satisfação das necessidades, tanto por competência quanto por 

autonomia (RYAN and DECI, 2000, p. 58)
27

. 

 

As condições advindas do contexto podem reforçar ou mitigar a satisfação dessas 

necessidades básicas, mas a pesquisa aponta para o papel estratégico e basilar dos recursos 

internos permanentes das próprias pessoas no mecanismo de sustentação desses sentimentos 

de competência e autonomia (RYAN and DECI, 2000, p. 58). Por exemplo, o feedback do 

desempenho positivo na leitura de um livro, acompanhado de elevação da competência 

percebida na compreensão de seu conteúdo, bem como por um senso de autonomia nessa 

leitura, resultariam em aumento da motivação intrínseca pela leitura. 

Neste sentido, as pesquisas apontam para os efeitos deletérios do controle sobre a 

motivação intrínseca. Ao diminuir o senso de autonomia, as atividades percebidas como 

excessivamente controladoras produzem um efeito redutor sobre a motivação intrínseca – e 

não o contrário, como imaginam muitos professores, pais, bibliotecários e outros agentes de 

indução da leitura. Atividades que propiciam este senso de autonomia, catalizam maior 

motivação intrínseca nos leitores. Desse modo, fatores como curiosidade e desejo de 

(auto)desafio funcionam muito mais eficazmente na catalização dessa motivação do que 

controle excessivo – manifesto também em ameaças, prazos percebidos como exíguos, 

direção assaz restritiva e competitividade exacerbada.  

Todavia, cabe ressaltar que estas discussões sobre a influência do ambiente na 

motivação intrínseca, funcionam apenas para os casos específicos onde já há uma 

predisposição para a atividade, ou seja, onde a atividade é percebida como intrinsecamente 

interessante pela própria pessoa. Se a pessoa não percebe nenhum desafio, apelo de novidade 

ou algum valor estético na atividade por si mesma, então esta atividade não manifestará 

                                                             
27 “Thus, people must not only experience perceived competence (or self-efficacy), they must also experience 
their behavior to be selfdetermined if intrinsic motivation is to be maintained or enhanced. Stated differently, 
for a high level of intrinsic motivation people must experience satisfaction of the needs both for competence 
and autonomy” (RYAN and DECI, 2000, p. 58). 
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interesse intrínseco por parte dessa pessoa. Quando tal não ocorre, será necessário mobilizar 

motivação extrínseca para a realização da atividade. 

 

3.3.2. Motivação extrínseca 

A motivação extrínseca é aquele tipo de mobilização para a realização de uma tarefa 

que advém de um estímulo externo diretamente relacionado a atingir algum resultado 

separado da própria atividade, ou seja, que não está intrinsecamente atrelado à atividade per 

se, ao desfrute dela por ela mesma. A motivação extrínseca revela o valor pragmático, 

instrumental das atividades, em prol do alcance de algum alvo ou objetivo externo 

identificado. A motivação extrínseca tem uma natureza dinâmica, tanto em termos de grau 

quanto de tipos. Estas variações se dão basicamente em relação ao nível de interferência 

externa necessária para produzi-la na pessoa. Logo, pode variar desde percepção de controle 

excessivo até o endosso pessoal e mesmo um sentimento de escolha, indo de nenhum até um 

nível de relativa autonomia percebida pela pessoa. 

As variações da motivação extrínseca se dão em uma escala contínua que diz respeito 

ao grau de internalização desta motivação. Indo desde a percepção de uma regulação externa 

até a internalização como se esta motivação emanasse da própria pessoa. Em um extremo 

estão as faltas de motivação e de vontade, enquanto no outro extremo está o 

comprometimento pessoal. No meio deste caminho se encontra a conformidade passiva. O 

avanço nesta escala significa maior persistência e qualidade do engajamento na atividade, 

acompanhadas de percepções de si mesmo mais positivas no tocante à realização da tarefa. 

Todavia, a autonomia permanece relativa por que a motivação continua extrínseca, pois o 

comportamento motivado por ela é efetuado “(...) por seu valor instrumental presumido com 

relação a algum resultado que é separado do comportamento, mesmo que seja volitivo e 

valorizado pelo self” (RYAN and DECI, 2000, p. 62)
28

. 

A compreensão do modo de operação da motivação extrínseca é estratégica para 

processos de promoção da leitura. Atividades de estímulo à leitura que não compreendam este 

funcionamento confundirão desmotivação para a atividade específica que está sendo proposta 

com real desinteresse pela leitura como um todo – ou até com incapacidade de ler. A ausência 

de motivação para realização de determinada atividade de leitura pode advir de uma não 

valorização desta atividade específica, de um sentimento de falta de competência para realizá-

la ou a inexistência de percepção de que desta mesma atividade sairá algo desejável, bom ou 

                                                             
28 “(...)for its presumed instrumental value with respect to some outcome that is separate from the behavior, 
even though it is volitional and valued by the self” (RYAN and DECI, 2000, p. 62). 
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proveitoso. Também pode estar influenciando a percepção da pessoa quanto à atividade, as 

experiências prévias que vivenciou (ou não) com promoção da leitura. Isto é significativo, em 

um contexto onde o acesso ao livro é dificultado – seja pela ausência de livros nas 

residências, seja pela inexistência ou não funcionamento da biblioteca escolar, seja pela 

inoperância adequada da biblioteca pública (em locais onde ela existe, pois ainda há muitas 

localidades no país sem este equipamento cultural). 

A relação entre os tipos de motivação extrínseca não significam uma escala de etapas 

seqüenciais. Ou seja, elas formam um continuum mas não uma progressão que demande ter 

passado pelo tipo anterior para prosseguir para o próximo. Também significa que ter um tipo 

de motivação extrínseca não elimina a possibilidade dos outros tipos da escala. Isto quer dizer 

que uma pessoa pode ler por motivação extrínseca em um nível de auto-regulação bem 

avançada, mas quando o fator externo cessar, a motivação poderá desaparecer juntamente 

com ele. Isto pode ser percebido na pesquisa Retratos da Leitura (FAILLA, 2016) quando 

muitos respondentes afirmam que não leem mais porque já “saíram da escola”. Ou seja, o 

fator externo que induzia à leitura cessou, portanto, elas não precisam mais se motivar para 

ler. A auto-regulação estava atrelada a um tipo de recompensa escolar, que já não mais existe. 

Daí, frente à ausência desse fator indutor, manifesta-se a lacuna de motivação para leitura. 

 

3.4. Motivações e motivadores 

A importância de mediadores para a promoção da leitura está dada nas pesquisas sobre 

o tema. Mas as pesquisas sobre motivação trazem nova luz sobre como funciona a atuação 

desses sujeitos em termos de desdobramentos posteriores sobre a motivação para ler. Caso os 

professores, os familiares e os bibliotecários tratem a leitura como uma tarefa relacionada 

com recompensas extrínsecas imediatas e com evitar punições, provocará uma resistência à 

persuasão, que se manifestará nas pequenas rebeldias quanto à leitura durante a atividade, mas 

aflorará como não leitura assim que essa regulação externa puder ser eliminada. Isto em 

psicologia se denomina “reatância”, isto é, quando a pessoa reage a uma imposição fazendo 

exatamente o contrário do que é demandado. A força que impulsiona para certa atitude 

termina gerando o seu oposto. A partir deste conceito de reatância e da “escolarização da 

leitura”, compreende-se melhor o comportamento médio de brasileiros quanto à prática de ler. 

 

Como os comportamentos motivados extrinsecamente não são inerentemente 

interessantes e, portanto, devem ser inicialmente estimulados externamente, a 

principal razão pela qual as pessoas provavelmente estarão dispostas a fazer os 

comportamentos é que elas são valorizadas por pessoas importantes a quem elas se 
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sintam (ou gostariam de se sentir) conectadas, seja uma família, um grupo de pares ou 

uma sociedade. Isso sugere que a base para facilitar a internalização é proporcionar 

um sentimento de pertencimento e conectividade às pessoas, grupo ou cultura que 

dissemina uma meta, ou o que, na SDT, chamamos de senso de parentesco (RYAN 

and DECI, 2000, p. 64)
29

. 

 

A adequada compreensão desse papel estratégico exercido por um agente externo 

bem-quisto é fundamental para a promoção da leitura. A pesquisa Retratos da Leitura 

(FAILLA, 2016) evidencia isto claramente, ao perguntar ao entrevistado se “alguém 

influenciou ou incentivou o(a) sr(a) a gostar de ler livros?”. Caso o respondente afirmasse que 

sim, a pesquisa questionava “qual foi a pessoa que mais te influenciou ou incentivou?”. As 

respostas apontam a grande relevância das relações parentais e escolares, atingindo o 

percentual de 92,5% do total de pessoas que influenciaram os entrevistados a “gostar de ler 

livros”. 

 

Uma segunda questão diz respeito à competência percebida. Adotar como sua própria 

uma meta extrínseca exige que a pessoa se sinta eficaz em relação a ela. Os estudantes 

provavelmente adotarão e internalizarão uma meta se entenderem e tiverem as 

habilidades relevantes para obter sucesso nela. Assim, teorizamos que o suporte para a 

competência (por exemplo, oferecer desafios ótimos e feedback relevante para a 

efetividade) facilita a internalização (RYAN and DECI, 2000, p. 64)
30

. 

 

Neste sentido, Ryan e Deci (2000) destacam o papel estratégico do suporte eficaz de 

um(a) mediador(a) de leitura. Quando esta mediação funciona efetivamente, ela consegue 

propiciar este senso de competência, o qual facilita o processo de internalização da motivação 

extrínseca para a prática de leitura. Mas para que tal incentivo tenha seu potencial plenamente 

manifesto, os autores ressaltam a necessidade de vir acompanhado do senso de autonomia: 

“(...) o apoio à autonomia também facilita a internalização; na verdade, é o elemento crítico 

para que uma regulação seja integrada e não apenas introjetada” (Idem, p. 64)
31

. 

 

                                                             
29 “Because extrinsically motivated behaviors are not inherently interesting and thus must initially be externally 
prompted, the primary reason people are likely to be willing to do the behaviors is that they are valued by 
significant others to whom they feel (or would like to feel) connected, whether that be a family, a peer group, 
or a society. This suggests that the groundwork for facilitating internalization is providing a sense of 
belongingness and connectedness to the persons, group, or culture disseminating a goal, or what in SDT we call 
a sense of relatedness.” (RYAN and DECI, 2000, p. 64). 
30 “A second issue concerns perceived competence. Adopting as one’s own an extrinsic goal requires that one 
feel efficacious with respect to it. Students will more likely adopt and internalize a goal if they understand it 
and have the relevant skills to succeed at it. Thus, we theorize that supports for competence (e.g., offering 
optimal challenges and effectance-relevant feedback) facilitate internalization” (RYAN and DECI, 2000, p. 64). 
31 “(...) autonomy support also facilitates internalization; in fact, it is the critical element for a regulation being 
integrated rather than just introjected“ (Idem). 
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Contextos de controle podem resultar em regulação introjetada se eles apoiarem 

competência e relacionamento, mas apenas contextos de apoio à autonomia produzirão 

autorregulação integrada. Para internalizar totalmente uma regulação e, assim, tornar-

se autônomo em relação a ela, as pessoas devem compreender internamente seu 

significado e valor. São esses significados que se tornam internalizados e integrados 

em ambientes que fornecem suporte para as necessidades de competência, 

relacionamento e autonomia (RYAN and DECI, 2000, p. 64)
32

. 

 

Isto significa que existir a regulação externa é o primeiro passo, que deverá ser 

seguido de mediações que possibilitem à pessoa apreender o significado e o valor da leitura. 

Se a pessoa não internaliza estes significado e valor, ela pode até atuar exatamente como 

demandado no ambiente controlado (por exemplo, ser uma estudante com bom desempenho 

escolar ou acadêmico), mas, ao se ver fora desse contexto, ela não se auto-estimulará para a 

leitura, pois não enxergará nela nenhuma recompensa, isto é, nenhum significado ou valor 

descolado do contexto de controle (escola, faculdade etc.) que a induziu a ler. 

Neste sentido, a promoção da leitura se torna algo muito mais complexo do que 

simplesmente dar acesso à “herança cultural da humanidade”. Os clássicos da literatura 

podem ser considerados bons livros pela média da sociedade, mas entraram para este cânon a 

partir de critérios de especialistas em literatura. Estes critérios não são endêmicos, tampouco 

são intrínsecos às pessoas, estando “naturalmente presentes” desde seu nascimento. A 

considerada “boa literatura” é boa para um determinado segmento da sociedade. Trabalhar 

com atividades de leitura significa construir pontes entre esta percepção social estabelecida e 

as especificidades da pessoa que participa da mediação de leitura. Logo, os materiais devem 

ser considerados “bons” não apenas a partir de critérios já cristalizados de avaliação literária, 

porém devem igualmente levar em consideração outros fatores socioeconômicos e 

individuais. A relação do pretenso leitor com o material a ser lido não é uma relação solitária, 

ainda que estejam presentes apenas a pessoa e o livro a ser lido. Esta relação envolve uma 

forma de estar na sociedade, a qual produz determinados habitus e que influencia, ao mesmo 

tempo em que é influenciada por, estes comportamentos estabelecidos. 

Entender as práticas sociais das pessoas é um passo necessário para estimulá-las a se 

mobilizar para leitura. A relação entre contexto, mediação, pessoa (pretensa) leitora e material 

a ser lido deve ser adequadamente compreendida e trabalhada, a fim de que haja estímulos 

                                                             
32 “Controlling contexts may yield introjected regulation if they support competence and relatedness, but only 
autonomy supportive contexts will yield integrated self- regulation. To fully internalize a regulation, and thus to 
become autonomous with respect to it, people must inwardly grasp its meaning and worth. It is these 
meanings that become internalized and integrated in environments that provide supports for the needs for 
competence, relatedness, and autonomy” (RYAN and DECI, 2000, p. 64). 
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externos adequados para atuar sobre (com ou contra) o habitus, a fim de criar, alterar ou 

reforçar uma postura específica frente à leitura a ser promovida. 
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4. MOTIVAÇÕES E DIMENSÕES SOCIAIS 

 

Neste capítulo será problematizada a relação entre motivações e as dimensões sociais 

da vida de jovens e adultos, com base nos argumentos elencados como motivação para a 

prática de leitura pelos entrevistados na pesquisa Retratos da Leitura (FAILLA, 2016). 

 

4.1. De quais dimensões se está falando? 

A pesquisa Retratos da Leitura colhe informações sobre o comportamento leitor 

baseado em questões de gênero, geracionais e educacionais. Esta pesquisa não capta 

informações sobre as relações raciais e seu impacto sobre este comportamento leitor. Diante 

desta característica dos dados coletados, serão problematizadas as relações com a leitura, a 

partir das práticas reportadas pelos entrevistados. Entendendo estas limitações, será buscada 

uma compreensão maior sobre as relações entre as práticas sociais de leitura e as razões para 

tal apontada pelos entrevistados, tendo como pano de fundo os conceitos de capitais cultural e 

social (BOURDIEU, 2012; BOURDIEU e PASSERON, 2008, 2013). 

As variáveis geracional e educacional foram as principais variáveis destacadas por esta 

pesquisa. Elas estão na base das forças que diferenciam as formações das práticas de leitura, 

mas também existem as questões econômicas – as formações de capitais cultural e social 

estão relacionadas às dinâmicas de classe. Cabe aqui uma ressalva: a pesquisa Retratos da 

Leitura não explora a questão de gênero. Apenas traz estatísticas gerais sobre a divisão por 

sexo, mostrando a predominância feminina (52%) e a distribuição por escolaridade, onde 

aparecem mulheres com taxas inferiores às masculinas apenas entre os não-alfabetizados ou 

que não frequentaram a escola e entre aqueles que tinham Ensino Fundamental referente ao II 

ciclo, ou seja, do 6º ao 9º ano. As relações entre gênero e as demais variáveis não recebem 

atenção por parte dos divulgadores da pesquisa. Tal fato pode ser resultado de uma crença na 

maior participação da mulher na educação desdobrada em maior comportamento leitor. Seria 

interessante que esses divulgadores verificassem se esta crença é respaldada pelas práticas. 

 

4.2. Por que leem? 

A pesquisa Retratos da Leitura traz informações sobre as motivações para ler 

declaradas pelo público (FAILLA, 2016). As principais motivações apontadas em resposta à 

pergunta “Qual é a principal razão para o(a) sr(a) ler?” foram: gosto (25%); atualização 

cultural ou conhecimento geral (19%); distração (15%); motivos religiosos (11%); 
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crescimento pessoal (10%); exigência escolar ou da faculdade (7%); e, atualização 

profissional ou exigência do trabalho (7%); outros (1%); e, não sabe/não respondeu (5%).  

Dentre estas respostas, a mais recorrente (“gosto”) pode ser associada à motivação 

intrínseca ou à motivação extrínseca integrada. A terceira e a quarta mais freqüentes 

(“distração” e “crescimento pessoal”) também podem ser associadas aos mesmos tipos de 

motivações que a primeira. Isto se dá pelo fato de não ser destacada explicitamente nenhuma 

referência a recompensa externa à pessoa. Os retornos esperados são relacionados a questões 

da própria pessoa, e não medidos como algum tipo de reconhecimento social, diploma, 

promoção, ganho financeiro etc. 

A resposta “atualização cultural ou conhecimento geral” pode tanto ser associada às 

motivações intrínseca e extrínseca integrada, quanto pode estar refletindo motivações 

extrínsecas não integradas. Tal fato ocorre pela simples razão de que atualizar e obter 

informação tanto podem se referir à satisfação de necessidades da própria pessoa, 

independentemente do meio onde vive, estuda ou trabalha. Mas também pode ser uma forma 

de introjetar uma cobrança real ou imaginária, sentida explicita ou implicitamente pela 

pessoa, frente ao meio em que vive, estuda ou trabalha. A perspectiva pragmática de obtenção 

de capitais cultural e social se manifestam nesta linha. 

As respostas “exigência escolar ou da faculdade” e “atualização profissional ou 

exigência do trabalho” refletem motivações extrínsecas ainda reguladas externamente por 

recompensas ou ausência de punição. O retorno está relacionado à forma como a instituição 

de ensino ou profissional irá reconhecer esta prática de leitura. Este é o tipo de motivação que 

não se sustenta, caso a regulação externa deixe de existir. Sair da escola ou da faculdade, ou 

mudar para outro emprego ou área que deixe de demandar as atualizações terão um impacto 

negativo sobre a prática de leitura, podendo até ocasionar sua eliminação. 

A resposta “motivos religiosos” permanece dúbia. Há práticas de leitura religiosas que 

são impostas pelo grupo. Logo, para alcançar a recompensa da aceitação e do reconhecimento 

pelo grupo, a pessoa realiza a leitura demandada. Isto lhe dá um sentimento de pertencimento 

que vai ao encontro de sua necessidade básica de relacionamento. Este tipo de motivação 

extrínseca dura enquanto o interesse na manutenção do vínculo com determinado grupo 

religioso perdurar. Por outro lado, há algumas religiões que incentivam a internalização do 

estímulo pela leitura, de tal forma que a progressão da pessoa nas práticas religiosas irá 

propiciar uma integração progressiva da motivação para leitura. Ou seja, há casos de 

motivação extrínseca de regulação externa até casos de motivação extrínseca integrada. Ao 

citar como razão para a leitura os “motivos religiosos” a pessoa normalmente não está se 
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referindo à motivação intrínseca, devido ao fato de necessitar destacar este tipo de leitura, 

vinculando-o a determinada instância social que o legitima: a religião. A pessoa não lê porque 

sente algum tipo de satisfação pela própria leitura em si, mas porque é religiosamente 

impelida para tal. A satisfação está no cumprimento do rito e no atendimento do esperado 

pelo grupo religioso. Portanto, trata-se de uma motivação extrínseca para leitura. 

O relatório da pesquisa destaca que estas respostas variam com o nível de 

escolaridade, sendo mais recorrente a referência a “atualização cultural ou conhecimento 

geral” quanto mais escolarizada era a pessoa entrevistada. Enquanto as respostas referentes a 

“motivos religiosos” tiveram comportamento inverso, pois se reduziam com a elevação do 

grau de escolaridade. Isto demonstra a influência do meio sobre a prática de leitura. A 

elevação da escolaridade neste contexto não significa apenas maior acesso à informação e 

capacidade crítica, mas o pertencimento a outros grupos sociais, que significam e valoram as 

práticas de forma diferente dos grupos com menor escolaridade, principalmente no que se 

refere às práticas religiosas. Portanto, a convivência com os pares irá afetar a auto-regulação 

da motivação para ler, fazendo-a variar em algum grau com relação à valoração desta 

comunidade a respeito das práticas de leitura religiosa. 

É interessante constatar que as pessoas entrevistadas que apontavam o “gosto” e a 

“distração” como principais razões para ler eram maioria dentre os menos escolarizados. 

Enquanto para os mais escolarizados, as pressões do mercado de trabalho exercem uma 

indução para a leitura quase tão forte quanto a relativa a “gosto” e “distração”. Vale destacar 

que a importância de regulação externa para a leitura por conta de exigência escolar, 

acadêmica e profissional é uma resposta que se mantém relativamente estável ao longo da 

escolaridade, mas que aumenta significativamente dentre aquelas pessoas com ensino 

superior. Esta motivação extrínseca, portanto, está muito mais relacionada a determinado 

segmento social do que poderia se supor, caso esta variável apresentasse um comportamento 

linear quanto à escolaridade, crescendo proporcionalmente com sua elevação. Por outro lado, 

a superação das razões relacionadas à necessidade de conhecimento e crescimento pessoal 

frente às outras razões no público mais escolarizado pode estar apontando a integração da 

motivação extrínseca para leitura. As pessoas assumiram como suas as regulações externas 

sobre a importância de ler. 

O peso da principal razão para ler apontada como motivos religiosos só é forte entre as 

pessoas equivalentes ao segmento considerado pelo IBGE como de analfabetos funcionais. 

Isto demonstra a importância deste tipo de regulação externa para a motivação extrínseca para 

a leitura neste grupo. A despeito do pouco peso desta razão dentre as motivações gerais, 
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quando se pensa em quais as motivações para ler por parte deste grupo e se observa, ao 

mesmo tempo, que o livro mais lido pela população brasileira permanece sendo a Bíblia, 

segundo esta pesquisa Retratos da Leitura, percebe-se a força indutora desta regulação 

externa sobre a geração de uma prática que não é usual nestes segmentos sociais. Ou seja, a 

regulação externa causada pela religião é capaz de motivar extrinsecamente um grupo 

significativo de pessoas para a leitura, ainda que seu habitus não contemple este tipo de 

prática, tampouco o estimule ou até o legitime – cabe aqui recordar da reprovação de 

membros pelo grupo quando “perdem tempo” com leitura, quando poderiam estar fazendo 

algo mais “produtivo” para o grupo (PETIT, 2009 e 2013). 

Em termos de relação com a faixa etária, as motivações intrínsecas ou integradas 

relativas a gosto e distração decrescem com a idade, voltando a crescer após a faixa de 30 a 39 

anos. O comportamento inverso ocorre com aquelas relacionadas a aquisição de 

conhecimento e crescimento pessoal. Isto pode estar relacionado a pressões do mercado de 

trabalho, dado que a faixa etária onde ocorre a inflexão é exatamente a de 30 a 39 anos – o 

ápice da participação do indivíduo no mercado de trabalho. Antes desta faixa etária 

normalmente a pessoa está se qualificando e buscando posição no mercado de trabalho. Após 

esta faixa etária normalmente a pessoa já se estabilizou no mercado de trabalho, tanto no 

sentido de alcançou determinada posição quanto no referente a algum tipo de acomodação ou 

adaptação à realidade que enfrenta neste mercado. Isto é corroborado pelas respostas ligadas a 

exigência da escola e do trabalho, as quais são relativamente constantes até a faixa etária de 

30 a 39 anos. Após esta faixa o decréscimo é evidente. Portanto, as pessoas percebem a 

necessidade da leitura para a educação e o trabalho, reagindo de forma positiva, quando 

afirmam ser este tipo de leitura para “atualização e crescimento”, ou de forma negativa, ao 

associar esta demanda pela leitura como uma “exigência” institucional – da escola, 

universidade ou do trabalho.  

Diferentemente de todas as outras, a resposta de leitura por motivos religiosos 

aumenta de uma forma constante desde a adolescência. Ela passa de menor frequência, para 

emparelhar com a segunda mais frequente na última faixa etária considerada. Isto pode 

indicar a instrumentalidade da leitura religiosa ao longo do ciclo da vida das pessoas. Quanto 

mais a idade avança, mais haveria estímulos externos para a prática da leitura por razões 

religiosas. A proximidade com o fim da vida poderia explicar isto. Todavia, o comportamento 

desta variável é muito linear e sua tendência tem uma inflexão para cima na faixa etária entre 

40 a 49 anos. Quando se atinge a faixa dos 50 a 69 anos há uma estabilização. O que 

demonstra que a preocupação com a questão religiosa, do ponto de vista da leitura, vai se 
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elevando gradativamente ao longo da vida da pessoa, tomando maior impulso na meia idade e 

depois se estabilizando. 

Caso se analise comparativamente as variáveis escolaridade e idade, percebe-se que a 

leitura por motivo religioso é significativamente maior entre os idosos do que entre as 

crianças e adolescentes. Considerando que a baixa escolaridade se concentra nestas faixas 

etárias, pode-se inferir que a leitura por motivos religiosos provavelmente seja maior dentre 

os idosos com baixa escolaridade. Este é o público tipicamente considerado pelo IBGE como 

analfabeto funcional. Fica facultada, então, a hipótese de que os analfabetos funcionais têm 

uma regulação externa que os motiva extrinsecamente para a leitura. Considerando que os 

espaços religiosos são espaços de convivência e acolhida, bem como considerando o uso do 

tempo por parte dos idosos, seria possível verificar que a motivação para leitura neste caso 

estaria certamente relacionada à necessidade básica de relacionamento, a qual seria satisfeita 

pela relação de pertencimento ao grupo religioso e de aceitação pela identificação com a 

prática da leitura dos textos religiosos. Considerando que 25% de pessoas tanto entre 50 e 69 

anos quanto com 70 anos ou mais responderam como principal razão para ler o motivo 

religioso e que apenas 41% e 27%, respectivamente, são leitores, a motivação extrínseca pela 

religião se torna um fator indutor importante para a leitura nestas faixas etárias. 

 

4.3. “Gosto” ou “gostos” pela leitura? 

A principal razão apontada para ler um livro pelas pessoas entrevistadas foi o “gosto”. 

Mas existe realmente uma variável binária determinada “gosto”? A pesquisa considerada 

(FAILLA, 2016) também investigou se havia gradação nesta variável, ou seja, em que grau a 

pessoa entrevistada “gostava” de ler. Considerando todas as pessoas que responderam, 

independentemente de terem apontado como principal razão para ler o “gosto” pela leitura, 

30% afirmaram “gostar muito”, contra 23% que “não gosta”. Entre estes dois pólos estavam 

os que “gostam um pouco”, com 43%, sendo, portanto, o grupo majoritário. Existiam também 

4% de entrevistados que declararam não saber ler. Portanto, o “gosto” também não é uma 

variável dicotômica. Ele possui variações e pode ser relativizado. A questão é se esta 

relativização advém de um posicionamento pessoal em termos de motivação para ler frente à 

frequência e tipo de leitura, ou se esta relativização está mascarando uma falta de motivação 

que é disfarçada devido à percepção de um valor social da leitura. 

Por vezes, a pessoa pode declarar que não gosta muito de ler porque se percebe como 

lendo poucos livros ao ano. Também pode se dar pelo fato de que a pessoa normalmente seja 

impelida para leitura por regulações externas, como exigências da escola, da academia ou do 
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trabalho. Este tipo de leitura é que ela não sente que a representa. Daí, responde que não 

gosta. O tipo de motivação extrínseca estaria afetando diretamente a percepção sobre interesse 

neste caso. Dependendo dos grupos sociais aos quais ela esteja exposta, esta valoração de si 

mesmo em termos de “gosto” pela leitura pode variar significativamente. Se ela trabalhar em 

uma firma onde as pessoas lidam muito com livros, estão o tempo todo lendo, e ela não lê a 

mesma quantidade, ou o mesmo tipo de leitura, ela pode considerar que não “gosta” de ler por 

uma percepção negativa de suas práticas de leitura. Por fim, há também o caso da leitura não 

enxergada pela própria pessoa como leitura legítima. Leitura seria leitura de livro, ainda mais, 

de determinados livros. Histórias em quadrinhos não são consideradas como leitura legítima 

por muitos grupos sociais, assim como outras leituras mais relacionadas ao cotidiano, como 

receitas, bulas de remédio, recados etc. 

Outra forma de enxergar isto se dá pela escuta de como as pessoas entrevistadas 

valoram a leitura. Por meio da leitura de frases pré-elaboradas e da opção da pessoa escolher 

duas, a pesquisa levantou que o principal sentido era “a leitura traz conhecimento” – 49% das 

pessoas apontou esta frase como primeira ou segunda opção; caso se considere apenas os 

leitores, este percentual vai para 53%. Existe, então, uma percepção social sobre a 

importância da leitura para obtenção de conhecimento. De um modo geral, as frases 

relacionadas a conhecimento e crescimento pessoal foram as mais apontadas – 94% no total e 

105% dentre os leitores. Em termos de “gosto”, as frases relacionadas a gosto e distração 

foram bem votadas entre os leitores, mas em percentual bem inferior à percepção pragmática 

da leitura: 35% dos leitores apontaram este tipo de frase, enquanto no geral este percentual foi 

de 29%. Esta diferença se deu pelo peso das escolhas de frases ligadas a leitura enquanto 

exigência escolar e do trabalho – 33% entre os não leitores, sendo de 31% entre os leitores. 

Percebe-se que a leitura como exigência está muito presente, superando os apontamentos 

referentes a gosto e distração tanto entre leitores quanto não leitores. Esta representatividade 

da leitura enquanto tarefa externamente regulada se torna ainda mais visível quando se 

consideram as frases que valoram negativamente a leitura: 22% dentre os não-leitores, 

equiparando-se à escolha das frases referentes a gosto e distração para este grupo. 

Em termos de escolaridade, a valorização da leitura por gosto e distração está mais 

presente no grupo de Ensino Superior, ficando relativamente em nível similar para os outros 

grupos de escolaridade. No que se refere à valorização da leitura para conhecimento e 

crescimento pessoal os grupos que se destacam são Ensino Superior e Ensino Médio. Por sua 

vez, as percepções negativas do valor da leitura estão mais evidentes nos grupos de Ensino 

Fundamental I e II. Dentre as pessoas entrevistadas não alfabetizadas, havia uma percepção de 
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leitura para conhecimento e crescimento pessoal, seguida da clareza de que esta prática estava 

relacionada a exigências da escola e do trabalho. O grande impacto da escolaridade, portanto, 

estaria relacionado à motivação intrínseca ou motivação extrínseca integrada para a leitura a 

partir do significado desta prática na sociedade em termos de crescimento pessoal e obtenção 

de conhecimento. Em sentido inverso, a valorização da leitura enquanto prática exigida pela 

escola e trabalho é mais perceptível quanto menor o grau de escolaridade da pessoa 

entrevistada. Isto significa que nestes grupos prevalece uma significação social da leitura 

atrelada à necessidade de regulação externa para motivar extrinsecamente a sua prática. 

Motiva-se para leitura, pela recompensa externa que ela produz, tanto no âmbito escolar, 

quanto no mercado de trabalho. 

Estas formas de percepção do significado da leitura por parte dos entrevistados reitera 

a importância dos mecanismos de regulação externa para as práticas de leitura no Brasil. 

Mesmo considerando aquelas que responderam gosto ou distração (considerando estes 

enquanto valores intrínsecos), quase metade (46%) das pessoas entrevistadas responderam 

que a leitura não era espontânea – quando se somam as frases de exigência escolar ou do 

trabalho com as valorizações negativas de leitura. Dentre aquelas consideradas não-leitoras, 

55% das pessoas atestaram essa ausência de motivações intrínseca ou extrínseca integrada 

para a leitura. Isto aponta para o fato de que o habitus não-leitor ainda é um componente forte 

no mecanismo de motivação para a leitura. Mesmo com a generalização da percepção do 

valor simbólico da leitura no que se refere à obtenção de conhecimento e crescimento pessoal, 

ainda assim há espaços para a ausência assumida de sua prática. Isto aponta para outros 

fatores legitimadores deste comportamento, a hipótese aqui é que estes fatores estejam 

relacionados ao habitus. 

 

4.4. Motivações e predisposições estruturadas e estruturantes 

As motivações para ler oriundas de regulações externas entram em contato dinâmico 

com as predisposições para leitura. Estas predisposições estruturadas e estruturantes irão 

interagir com estas regulações externas, produzindo determinadas reações, que podem ser no 

sentido proposto pela regulação, no sentido oposto, ou uma forma alterada deste sentido, quer 

seja em quantidade (quantos livros lidos, com qual frequência etc.) quer em qualidade (que 

tipo de leitura é feita, que grau de atenção é dada a ela, quais os tempos dedicados para 

realizá-la etc.). Estas interações irão contribuir para a determinação da compreensão leitora, 

mas também para a (des)valorização desta prática, tendo implicações concretas sobre a 

manutenção da mesma, sua interrupção ou sua substituição por outra considerada mais 
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pertinente, interessante ou significativa para a pessoa. Neste âmbito, também se faz necessário 

considerar as outras regulações externas que pressionam os usos do tempo. 

Quando questionados sobre as razões para não ter lido mais, no caso dos leitores, ou 

não ter lido nada nos últimos três meses, no caso dos considerados “não-leitores”, ambos os 

grupos destacaram como principal fator a “falta de tempo”. Dentre as razões para não ter lido, 

aquelas relacionadas a dificuldades de acesso são a maioria para os leitores: 58%. Dentre os 

não-leitores, este percentual caiu para 37%. Estas dificuldades podem ser de ordem pessoal 

(falta de tempo), mas também de falta de infra-estrutura – não tem biblioteca perto, nem ponto 

de venda de livros (livraria etc.), também não tem acesso à internet. Estes fatores se referem a 

causas externas, que poderiam ser superadas. 

O segundo grupo de razões para a não leitura (a mais ou nenhuma) diz respeito às 

questões de dificuldades de ordem pessoal, tais como falta de paciência, cansaço ou mesmo 

dificuldades com a própria leitura – demonstrando o impacto de uma escolarização de baixa 

qualidade, vivenciada pelos “excluídos de dentro”. Entre os leitores chegou-se à taxa de 20%; 

entre os não-leitores este percentual se eleva para 26%. Estas dificuldades normalmente 

escondem a razão maior de problemas com a compreensão leitora. Como a pessoa não quer 

ser identificada com um grupo socialmente estigmatizado – os analfabetos funcionais, elas 

normalmente alegam outros fatores, tais como impaciência e cansaço geradas pela leitura. 

Tais sensações nada mais são do que reflexos da aridez da tarefa para este segmento social. 

O terceiro grupo diz respeito ao “gosto” propriamente dito. As pessoas argumentam 

que preferem outras atividades, sendo que algumas delas vão direto ao ponto e afirmam não 

gostar de ler. Dentre os leitores, este percentual foi de 14%. Já entre os não-leitores este foi o 

principal grupo de razões elencadas para a não leitura: 38% afirmou que não gosta de ler. Isto 

deixa transparecer também que o(s) grupo(s) social(is) freqüentado(s) por essas pessoas não 

tem em alta conta a questão da leitura, havendo um habitus que legitima assumir este tipo de 

não relação com a leitura de forma aberta, sem pudores de estar infringindo alguma regulação 

externa importante para seus pares. Estruturalmente a leitura não é colocada como uma 

prática valorizada, e o significado de não executá-la não interfere nos sentimentos de 

competência, relacionamento e autonomia dessas pessoas. Elas se sentem amparadas pela 

significância da prática de leitura para seu(s) grupo(s). 

Cabe aqui destacar também que a questão de problemas econômicos já aparece: 14% 

não leu mais porque acha o preço do livro caro ou porque não teve dinheiro para comprá-lo. 

Mesmo dentre os considerados não leitores esta questão aparece, totalizando 4%. Portanto, 
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isto indica que a questão econômica ainda exerce um papel que merece ser analisado em 

termos de motivações para leitura. 

Também vale destacar que 20% dos não leitores declararam que não sabiam ler e 23% 

dos leitores responderam simplesmente que não gostariam de ter lido mais, indicando não 

apenas uma satisfação com a quantidade da leitura realizada, mas também refletindo decisões 

quanto às escolhas de distribuição do tempo disponível entre as tarefas exigidas ou desejadas. 

Percebendo a situação de não leitura por não saber ler ou por ter alguma dificuldade 

com leitura, a pesquisa em foco pergunta se a pessoa entrevistada teve alguma das 

dificuldades para ler listadas. Apenas 33% afirmaram que não tinham dificuldades nenhuma. 

10% reiteraram que não sabiam ler. Entre estes dois extremos, está a maioria dos 

respondentes, que confessam falta de paciência e ausência de concentração, bem como 

lentidão na leitura e problemas na compreensão do que lê. Há também aqueles que têm 

problemas fisiológicos para ler, relacionados à visão ou outras limitações físicas. 

A questão da compreensão leitora é um tema relacionado à qualidade da escolarização 

recebida ou da dinâmica de aprendizagem no meio doméstico – dado que há famílias que 

alfabetizam suas crianças ainda em casa. De igual modo, a velocidade da leitura está atrelada 

ao domínio da decodificação e ao exercício regular da mesma. Por outro lado, as questões de 

paciência e concentração dizem respeito a determinadas características relacionadas à 

existência ou não de predisposição da pessoa ao exercício da leitura. Aprender a ler não é 

somente uma questão de domínio gramatical e sintático da língua. Há de se dominar também 

práticas relativas a modos de realizar esta leitura. Os modos de fazer abarcam posturas, 

posição das mãos, gestos de cabeça e olhos sequenciados, enfim, todo um rito para a 

realização da leitura, o qual é transmitido pelo grupo a que o indivíduo pertence ou está se 

relacionando. Quanto mais este for um comportamento típico de seu grupo de convívio, mais 

ele internalizará os gestuais, posturas e (pré)disposições para a efetivação da prática de leitura. 

Estas disposições adquiridas prefiguram uma estruturação comportamental, envolvendo desde 

questões corporais até modos de encarar psicologicamente a tarefa, que poderão impor, 

facilitar, dificultar ou até inviabilizar o ato de ler. 

Estas predisposições internalizadas também se manifestam na escolha da distribuição 

do tempo dentre os seus possíveis usos. Neste âmbito, as possibilidades constituem um 

conjunto de fatores estruturados internamente, mas também determinados socialmente, por 

questões culturais, sociais e econômicas. Em tais possibilidades também se manifesta o 

habitus do grupo de pertença. O fato de ter ou não tempo para uma determinada atividade não 

é apenas dado externamente por fatores biológicos, geográficos, tecnológicos etc. A escolha 
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sobre os usos do tempo também reflete como a pessoa busca saciar suas necessidades de 

competência, relacionamento e autonomia, a partir da(s) perpectiva(s) de seu(s) grupo(s) de 

convivialidade. Esta interação entre predisposições internas, regulações externas e escolhas 

(agenciamento) é mediada pelo significado e valor atribuído à determinada prática, tanto do 

ponto de vista individual quanto da coletividade com a qual se identifica, em termos de 

práticas sociais. Os resultados da pesquisa atestam que as atividades no tempo livre são mais 

diversificadas e numerosas dentre os leitores do que entre os não leitores. Elas também se 

elevam de acordo com o nível de escolaridade. Isto chama a atenção para o fato de que não se 

tratam apenas de escolhas pessoais independentes, mas que aí também se manifestam 

comportamentos usuais do(s) grupo(s) de convivência. As influências externas se fazem 

sentir, não apenas como pressão exercida negativamente, mas também como oferta e indução 

variadas. 

 

4.5. Classe e práticas culturais 

A pesquisa Retratos da Leitura (FAILLA, 2016) mostra que 13% dos leitores não 

leram mais por questões econômicas; dentre os considerados “não leitores” esta porcentagem 

era de 5%. Portanto, o peso da questão econômica é significativo, a ponto de mitigar a 

realização da prática de leitura entre aquelas pessoas motivadas para ler. Por outro lado, a 

pequena porcentagem de pessoas “não leitoras” que apontaram a questão econômica como 

principal razão pela ausência dessa prática não pode ser ignorada, pois significa que há 

pessoas que não praticam esta atividade por falta de recursos financeiros mesmo. 

Considerando a expansão da amostra executada pela pesquisa, esta porcentagem representa 

mais de três milhões de pessoas! 

A pesquisa mostra a divisão por classe social do comportamento leitor. Nas classes 

mais elevadas (A e B) o percentual de leitores atinge o nível máximo: 70% ou mais de 

leitores. Nas classes inferiores (D/E), este nível atinge o mínimo: 60% de não leitores – quase 

o percentual inverso. Na classe C há um percentual de leitores maior que de não leitores. 

Diante da elevação da escolaridade média no Brasil, o que essas cifras apontam é para um 

efeito escola que realmente afetou o comportamento leitor – todas as classes têm percentuais 

de leitura significativos –, mas que não conseguiu romper com as influências de classe – as 

diferenças entre as classes superiores e inferiores é de quase o dobro dos percentuais. Por 

exemplo, o percentual de não leitores entre as classes D/E é duas vezes e meia maior do que 

na classe A. Isto aponta para a permanência em operação do mecanismo de habitus de classe. 
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As classes sociais também foram questionadas sobre o significado que atribuíam à 

leitura. As visões relativas ao que o ato de ler significava para cada classe varia, mas a 

preponderância está sempre atrelada aos sentidos relacionados com obtenção/atualização de 

conhecimento e crescimento pessoal. Esta visão positiva da leitura é sensivelmente maior nas 

classes superiores. O segundo grupo de respostas mais citadas demonstra mais cabalmente a 

diferenciação entre classes sociais: para as classes mais altas estava ligado a “gosto e 

distração”, enquanto para as classes mais baixas estavam vinculadas a exigências da escola e 

do trabalho. Cabe aqui destacar o alto nível relativo de associação das práticas de leitura com 

a dinâmica dos mundos da escola e do trabalho para as classes D/E. As respostas que 

apresentavam uma visão negativa da leitura foram relativamente similares entre os grupos. 

Tal fato pode estar apontando para uma possível continuidade da percepção da leitura advinda 

do grupo social de origem, mesmo quando há mobilidade social. Coulangeon (2004, p. 77) 

destaca este tipo de fenômeno, onde as novas gerações adotam as normas culturais da classe 

em que chegam, pela mobilidade social, adaptando-a algumas normas oriundas de seu 

ambiente cultural de origem. 

A renda familiar da pessoa entrevistada também foi identificada na pesquisa em foco. 

Os dados mostram que cerca de metade das pessoas com renda familiar de até 2 salários 

mínimos eram leitoras. Esta é uma informação muito significativa, principalmente 

considerando o nível de escolaridade média no Brasil. Dentre as pessoas com renda familiar 

superior a 2 salários mínimos, a proporção de leitores aumenta, chegando a atingir 68% dentre 

aqueles cuja renda familiar superava 5 salários mínimos. Este salto na franja com maior nível 

de rendimentos demonstra um efeito cumulativo da variável renda, que é mais acentuado 

quanto maior o nível de renda percebido – a proporção de leitores aumenta em 4 pontos 

percentuais entre os grupos com menores rendimentos, depois se eleva em 6 pontos 

percentuais entre os grupos intermediários, por fim, dá um salto de 10 pontos percentuais 

entre os dois últimos grupos. Caso sejam comparados o grupo que ganha menos com o grupo 

que ganha mais, a diferença é de 20 pontos percentuais. Logo, esta variável possui um peso 

significativo, o que corrobora a eleição de problemas econômicos na justificativa da não 

leitura a mais e da não leitura. 

A situação em termos de renda familiar é relativamente similar à apresentada para 

classe social, porém, ela difere um pouco, pois não se confirmam as mesmas intensidades nas 

mudanças dos comportamentos leitores e não leitores entre os grupos considerados. Isto 

aponta para a não preponderância da variável renda para a determinação do comportamento 

leitor, apesar de sua significativa importância. Mais uma vez, reforça a presença do 
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mecanismo de habitus de classe. Outras variáveis podem estar atuando, por exemplo, em 

termos de capitais cultural e social. Apesar de não ter necessariamente capital econômico, as 

profissões liberais e às ligadas à docência normalmente apresentam níveis desses outros tipos 

de capital, os quais as motivam a ler em uma proporção superior àquelas profissões que 

recebem os mesmos níveis de remuneração, mas não apresentam a mesma relação com a 

atualização e reprodução de conhecimento. 

Tal análise é corroborada quando se observa o número de livros lidos por ano. Os 

efeitos de escolaridade e de renda são muito similares, demonstrando que a renda opera no 

mesmo sentido da escolarização no tocante aos mecanismos de influência sobre motivação 

para a leitura. Todavia, as diferenças no número de livros lidos por ano entre as faixas menor 

e maior de escolaridade é superior àquela apresentada entre as faixas inferior e superior de 

renda familiar: 3,16 contra 2,90, respectivamente. Ou seja, uma pessoa com ensino superior 

leu 3,16 vezes mais livros do que uma pessoa considerada analfabeta funcional pelo IBGE. 

Enquanto uma pessoa considerada “rica” leu 2,90 vezes mais livros em um ano do que uma 

pessoa considerada “pobre”. Isto significa que as distâncias entre os comportamentos leitores 

são maiores quando se considera a variável escolaridade do que a renda familiar. Isto reitera o 

peso de outras variáveis que não apenas a renda recebida na determinação do comportamento 

leitor. Como o habitus de classe envolve uma combinação entre renda e escolaridade, estes 

efeitos são potencializados quando se considera esta categoria conceitual. 

Por exemplo, quando se percebem as influências sociais externas sobre a motivação 

leitora, percebe-se o peso do sistema educacional e do nível de escolaridade. Mas também 

pode-se indiretamente verificar a influência dos membros de sua classe sobre o 

comportamento leitor das pessoas entrevistadas. Dado que 33% das pessoas responderam que 

sofreram influência ou incentivo de alguém para “gostar de ler livros” e que a pessoa que 

mais influenciou o “gosto” pela leitura foi mãe/responsável do sexo feminino (11%), 

pai/responsável do sexo masculino (4%) ou professor(a) (7%), pode-se inferir que o 

fenômeno em análise está muito atrelado também à classe social. Os círculos são diferentes 

entre as classes. Pais pobres e com baixa escolaridade tendem a reproduzir nos filhos seus 

baixos níveis de prática de leitura. Caso a escolarização se dê em escolas com professores não 

praticantes de leitura, o mesmo ocorrerá com os seus estudantes. Portanto, o acesso ao livro e 

à leitura está relacionado com o entorno imediato no início da vida – pais/responsáveis e 

professores. O que pode mudar isto ao longo da vida é a demanda do mercado de trabalho por 

atualização e a questão religiosa (o que aparece na pesquisa como “Padre, pastor ou algum 

líder religioso” – mas que tem tanto peso quanto a influência do cônjuge. A influência da 
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religião talvez esteja embutida no “não/ninguém em especial” – isto porque pode não ser uma 

atuação direta do líder religioso, mas um constrangimento coletivo e uma indução difusa para 

toda a comunidade religiosa. Por fim, cabe frisar também a continuidade dos vínculos 

religiosos entre as gerações, demonstrando que esta variável, quando significativa, também 

reflete relações sociais do grupo de origem. 

A frequência com que via a mãe/responsável do sexo feminino lendo era sempre maior 

do que a referente ao pai/responsável do sexo masculino. Isto pode sinalizar para a reprodução 

de um comportamento de classe advindo pela influência preponderante da responsável pelo 

sexo feminino. A escolaridade dessa responsável do sexo feminino também era sempre maior 

do que a do sexo masculino. Cabe destacar aqui a presença de grande contingente de 

pais/responsáveis de ambos os sexos analfabetos dentre os considerados não-leitores – o que 

reforça os mecanismos de reprodução intergeracional indicados anteriormente. Ainda que o 

grau de escolarização tenha avançado nas últimas gerações no Brasil, o problema não se dá 

apenas em anos de estudo alcançado, mas na forma como esta escolaridade é traduzida para o 

cotidiano, mais especificamente, para a relação com a leitura. A valorização de classe das 

práticas de leitura é transmitida a despeito da elevação do grau de escolaridade. Tal fato será 

afetado pelos mundos escolar e profissional, mas resta averiguar se esses efeitos compensarão 

a herança intergeracional e, principalmente, o significado atribuído às práticas de leitura 

pelo(s) grupo(s) de convívio(s). Petit (2013) já chamava a atenção para os conflitos inter-

geracionais na América Latina a respeito das práticas de leitura. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1.  O que está em jogo? 

Nesta pesquisa foram problematizadas as motivações para leitura por parte de jovens e 

adultos no Brasil. Os dados permitem questionar o modelo tradicional que relacionava a 

leitura literária a uma elite econômica e a não leitura às camadas ditas “populares”. No Brasil, 

com o alto grau de analfabetismo até meados do século XX, os processos de marcação de 

fronteiras entre as classes sociais no que diz respeito à leitura estavam patentes. As práticas de 

leitura estavam relacionadas à elite, cabendo fazer uma exceção à questão do segmento 

profissional de professores. Estes, apesar de não comporem a elite econômica do país, 

estavam atrelados ao que seria uma “elite cultural” – pessoas que não tinham a posse dos bens 

econômicos, mas que tinham acesso aos mesmos bens culturais que a elite. 

A universalização da escolarização só veio a acontecer no Brasil muito tardiamente, 

quando comparado com outros países, como a França, por exemplo. O movimento pela 

ampliação do Ensino Fundamental data dos anos 1990. A entrada de todas as crianças e 

adolescentes na escola só foi alcançada nos primeiros anos do século XXI. Ainda assim, os 

processos de evasão e de repetência põem em cheque essa universalização do acesso. Todos 

entraram na escola, mas muitos não conseguem ficar, saindo pelo caminho. Além disto, 

aqueles que conseguem chegar ao final do Ensino Fundamental não necessariamente o fazem 

com a qualidade que deveria. As pesquisas sobre analfabetismo no Brasil demonstram 

cabalmente que os adolescentes e jovens que terminam o Ensino Fundamental em grande 

parte não apresentam o domínio da língua portuguesa que seria esperado. Este fato é atestado 

pelas avaliações em larga escala, tais como Prova Brasil e PISA. Até mesmo o ENEM tem 

evidenciado as dificuldades dos estudantes com a escrita e a leitura. São certificados, mas não 

conseguiram romper a barreira do analfabetismo funcional. 

Coulangeon (2004) destaca que o efeito da massificação da escolaridade afetou a 

relação entre escola e práticas culturais. Em termos de leitura, o efeito-escola na França é 

constatado na prática: “Que o ensino do francês possa comunicar o gosto de ler e de 

freqüentar obras literárias é um fato (...)” (COULANGEON, 2004, p. 74)
33

. Contudo, este 

autor pondera que, apesar deste efeito positivo, o sistema escolar permanece atribuindo um 

grande peso à bagagem cultural que o estudante traz para a escola, principalmente em termos 

de avaliação. Logo, são beneficiários desse sistema avaliativo os estudantes oriundos de 

                                                             
33 “Que l’enseignement du français puisse communiquer le goût de la lecture et de la fréquentation des 
oeuvres littéraires est un fait (...)”(COULANGEON, 2004, p. 74). 
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classes sociais que lhes aportam nível diferenciado de produtos culturais. Consequentemente, 

o desempenho escolar e, de modo mais específico, a compreensão leitora, é afetado pela 

cultura extracurricular que o estudante apresenta. Tal fato apresenta consequências diretas 

sobre as práticas de leitura dessas pessoas, não apenas durante o período escolar, mas, após 

sua conclusão também – e talvez até mais fortemente, pelo efeito do cessar da regulação 

externa sobre a motivação extrínseca para ler. 

Pereira e Andrade (2007) trazem uma discussão sobre o tipo de democratização do 

ensino adotado nos EUA como outro meio de excluir os alunos de baixo rendimento escolar 

ao longo de sua vida escolar. O que eles chamam de eliminação branda dá ao aluno a ilusão 

de equidade e de continuidade acadêmica. Os autores mostram como os alunos são excluídos 

dentro do próprio sistema de ensino e como, pelo apelo aos dons naturais e pela 

desvalorização dos diplomas, os alunos são estigmatizados e expurgados. Ao invés de 

expulsar de uma vez da escola, o sistema vai sutilmente fazendo com que sucumbam diante 

dos mecanismos que privilegiam os mais favorecidos culturalmente. 

Este tipo de egresso do sistema escolar será aquele que maior probabilidade terá de 

não ser um leitor após terminar o processo formal de ensino. Jovens e adultos mal formados, 

no tocante à leitura, não podem ser culpabilizados pelas ausências ou fragilidades em suas 

práticas de leitura. Não é porque “não gostam de ler” que não lêem. Isto tem uma marca social 

da exclusão “por dentro” e revela um mecanismo perverso de manutenção do status quo por 

meio da negação do acesso à informação, mas não pela vedação da informação em si, mas 

pelo não fornecimento das ferramentas que permitirão a decodificação e os usos sociais 

adequados das informações “disponibilizadas”. Estas informações estão realmente acessíveis 

apenas a determinados grupos sociais, reforçando a clivagem social, de forma velada. A culpa 

é da pessoa que não quer ler, pois as informações estão disponíveis – alegam os defensores 

destes mecanismos de exclusão velada. Contudo, a plenitude dos usos sociais dessas 

informações ainda é reserva de mercado de determinadas classes sociais. 

As marcas de classe ainda podem ser claramente percebidas nas práticas de leitura dos 

jovens e adultos brasileiros, conforme ficou patente na análise dos dados. Tal fato corrobora a 

análise de que a universalização da escolarização apresenta um efeito espúrio no Brasil, pelo 

menos no que tange às práticas de leitura. Seu impacto em termos de compreensão leitora e de 

internalização de motivação para ler é, no mínimo, questionável. Todavia, não se pode 

culpabilizar os egressos desse sistema pelas falhas do próprio sistema. O problema não está na 

pessoa, não é uma incapacidade cognitiva ou uma falta de “gosto” ou “propensão” para ler. 

Pelo contrário. Pode-se entender a forma como a leitura é ensinada na sociedade brasileira 
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como uma das engrenagens de um sistema maior de reprodução social, em um contexto 

marcado por regulações de consumo cultural ligadas a quali e quantidades, que prefiguram 

comportamentos de classes e refletem a localização do jovem e adulto no mapa social. 

Ainda que não haja uma clara consciência de comportamento de classe, as práticas se 

assemelham e convergem, de acordo com a posição econômica do jovem e adulto, mas de 

uma forma mais complexa do que o emparelhamento unívoco entre posse de bens econômicos 

e práticas de leitura. Em um contexto atravessado por novas formas de ser e estar em 

sociedade, as práticas de leitura irão refletir a localização social dos jovens e adultos, sim, 

porém, de forma mais imbricada com os graus e tipos de interações sociais intra e entre 

grupos que essa pessoa vivencia – claro está, que tal fato ocorre a partir de uma base 

econômica, Portanto, o peso da variável classe permanece significativo. 

 

5.2.  Não se pode desconsiderar uma leitura de classe 

Da análise dos dados da pesquisa Retratos da Leitura podem ser retiradas evidências 

de que a classe social ainda importa para a composição do comportamento referente à leitura. 

As motivações para a prática social da leitura ainda estão imbuídas de lugares sociais 

configurados no imaginário coletivo a partir de distribuição das pessoas pelas classes sociais. 

Há de se ponderar, contudo, que não foi possível determinar em que grau isto ocorre, devido à 

forma como os resultados da pesquisa em foco são disponibilizados ao público. Portanto, não 

há como afirmar categoricamente que o habitus de classe é o principal mecanismo promotor 

das práticas de leitura. 

Por outro lado, a análise dos dados de forma mais ampla permite que se combine a 

análise direta de determinados indicadores que possuem uma distribuição por classe social 

conhecida no Brasil. Tal se mostra, por exemplo, no tocante às variáveis grau de escolaridade 

e renda familiar. O comportamento dessas variáveis permite inferir, por triangulação, que o 

mecanismo de habitus de classe está, sim, presente, na composição dos comportamentos 

relativos às práticas de leitura no país. As evidências fornecidas pelas declarações das pessoas 

entrevistadas, por exemplo, quanto a pessoas que as influenciaram a “gostar” de ler, 

corroboram esta hipótese, ao apontar a influência do contexto imediato nestas práticas. Sendo 

este contexto marcadamente estruturado pela condição de classe, o habitus mais uma vez 

aparece como uma variável importante. 

Considerando também que grande parte das razões para a prática da leitura está 

relacionada a obter sucesso nos meios escolar/acadêmico e profissional, bem como o fato de 

que estas são variáveis basilares para a ascensão social, pode-se apreender que, direta ou 
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indiretamente, a questão da mobilidade social está presente na composição dos fundamentos 

para a motivação para a leitura Este tipo de motivação é realizado a partir de uma regulação 

externa, dada pela dinâmica social desses espaços e formas para mobilidade, configurando 

tipicamente o caso de motivações extrínsecas para leitura. Estas motivações seriam repassadas 

pelos primeiros círculos sociais (família e escola) e reforçada ao longo da vida dos jovens e 

adultos por determinados segmentos do mercado de trabalho. A entrada nesses ambientes e 

círculos promotores da prática da leitura estaria muito relacionada ao nascimento (“herança”) 

e às oportunidades abertas pelos capitais cultural e social que vão sendo acumulados na 

trajetória da pessoa na sociedade. Com o advento da internet e a configuração das redes 

sociais, o capital social ganhou novo fôlego, atualizando sua dinâmica e permitindo 

combinações não assentadas pela origem social. 

Por fim, caso se considere o conceito de habitus pela vertente mais flexível (SETTON, 

2002; BRANDÃO, 2010) e se assuma a proposição de Coulangeon (2004) sobre a validade 

do modelo de Bourdieu em uma abordagem mais disposicionalista, pode-se concluir pela 

assertiva de que classe social ainda importa no Brasil, quando o assunto é prática de leitura. 

 

5.3. Lendo o problema: por que ler? 

As alterações internas no fenômeno do analfabetismo sem, contudo, modificar sua 

representatividade na população apontam para um lugar social da leitura que cumpre uma 

função que satisfaz determinada estruturação da sociedade brasileira. A manutenção deste 

fenômeno reflete a conservação de uma composição social que se mantém no Brasil ao longo 

do tempo com poucos ajustes, respondendo refratariamente às mudanças de contexto. Os 

grupos dominantes no país não se alteraram significativamente, fato que se reflete na 

manutenção de grupos sociais com baixa escolaridade, os quais compõem uma classe de 

despossuídos, trabalhadores dispostos a vender sua força de trabalho por valores oferecidos 

por uma classe dominante que deseja manter o status quo. Neste contexto, o acesso e o uso 

crítico das informações tornam-se estratégicos. Educação de qualidade para todos significa 

mudança na estrutura social, quando por “qualidade” se inclui esse acesso e uso crítico das 

informações. A leitura desponta, então, como fator fundamental que contribui para 

mobilidade (ou manutenção) social. 

Em uma sociedade cada vez mais contratualizada, não há como pensar em 

desenvolvimento social e humano, com grande parte da população sem condições de acessar 

leis, regras, contratos e informações de forma autônoma. Por exemplo, a figura do 

intermediário é pensada mais no contexto das transações comerciais entre campo e cidade, 
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mas também deve se refletir sobre esta mediação em outras áreas da vida, pois até para acesso 

às questões médicas, por exemplo, há necessidade de leitura – das guias médicas, dos 

receituários, das bulas dos remédios etc. 

A leitura pode ser abordada enquanto instrumento de mudança social, mas também 

como reforço à estrutura vigente. Os resultados apontados pelas pesquisas estatísticas no 

Brasil demonstram a prevalência temporal do fenômeno do analfabetismo, em suas vertentes 

absoluta e funcional. Tal persistência ao longo dos últimos 130 anos aponta para a existência 

de controle sobre o acesso à leitura, o qual é dosado de acordo com os interesses e 

necessidades para manutenção das posições sociais. Se há resiliência deste fenômeno 

considerado publicamente como não-desejável, é porque ele cumpre uma função social que 

atende a alguma necessidade da classe dominante. Nenhum fenômeno social indesejado pode 

perdurar por tanto tempo sem servir a algum interesse daqueles que detêm o poder. Percebe-

se, então, uma contradição entre discurso sobre leitura e acesso à leitura. Como motivar para a 

leitura com tamanho grau de analfabetismo? 

Fecha-se um círculo vicioso: há escolaridade insuficiente em termos de acesso e 

permanência; há fragilidades no ensino, em termos de domínio da língua portuguesa; há baixo 

ou nenhum incentivo eficaz para prática de leitura pós-escolarização. Como haverá motivação 

para a leitura neste cenário? A escolarização como motivação para leitura fica comprometida. 

Entretanto, cabe questionar sobre a causa desses resultados. Se as políticas centradas 

na escolarização não tem sido eficaz na promoção da leitura, não será através de mais 

escolarização que se conseguirá mudar este quadro. Quais são as motivações que não estão 

sendo vistas no diagnóstico deste fenômeno. Por que os jovens e adultos (não) lêem? O que os 

motiva a tomar ou não a atitude de ler? O que sustenta esta atitude ao longo do tempo? 

De uma forma geral, os resultados da pesquisa Retratos da Leitura ratificaram a 

opinião tão aventada sobre o nível de leitura dos brasileiros: lêem pouco. Uma questão 

interessante é a correlação entre leitura e escola que os pesquisados verbalizaram. Muitos 

alegaram que não liam, pois não estavam mais na escola. Os resultados da pesquisa destacam 

as questões relativas a “gosto”, “tempo disponível” e “dificuldades de leitura”. Isto aponta 

para o entrelaçamento entre escolhas relativas a uso do tempo, domínio da língua e função 

social da leitura. O “gosto” pela leitura é socialmente construído. Como uma sociedade 

constrói este “gosto” ao mesmo tempo em que não habilita todos os seus membros no 

domínio da norma padrão da língua usada para escrita e leitura? Os tempos são organizados 

para incluir ou excluir a leitura: esta organização da agenda é construída socialmente. 

Portanto, a leitura não se configura como uma questão subjetiva, mas trata-se de um construto 
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social. As motivações vistas como pessoais são, em certa medida, reflexo de decisões 

coletivas (ou de determinados grupos dominantes), de estruturações sociais. 

Ler é para quem pode. Mas quem pode ler? Para responder a tal pergunta, 

problematizou-se o conceito de leitura e as práticas culturais de leitura. Porém, ainda há 

muitas questões em aberto, que demandam aprofundamento em termos de pesquisas de 

campo. Pesquisas mais recentes apontam para a necessidade de se contemplar outras variáveis 

também, assim como esforço por apreender as formas e conseqüências das interações entre 

estas variáveis. Suas implicações combinadas sobre motivações e seus desdobramentos sobre 

a aquisição e acumulação de capitais cultural e social precisam ser problematizadas e 

refletidas, do ponto de vista das novas construções identitárias e também das novas formas de 

ser e estar no mundo social. 

Tais constatações abrem uma nova agenda para pesquisas na área de práticas de leitura 

e desafiam os analistas sociais a levantar os olhos de suas tradicionais composições analíticas 

e vislumbrarem o novo mundo que se descortina neste ambiente híbrido, físico e virtual, 

presencial e on line, que traz mais complexidades ao fenômeno social, mais especificamente, 

às práticas de leitura. 

Diante do exposto, a pergunta “quais seriam as motivações para a prática de leitura por 

parte de jovens e adultos no Brasil?” permanece como uma questão importantíssima a ser 

aprofundada em pesquisas qualitativas que mergulhem no universo de motivações desses 

sujeitos e busquem compreender as causalidades e interseccionalidades que interferem em 

suas formações e manifestações. 
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