
Três gaúchos estão entre os escritores mais admirados 
Fábio Schaffner  

Em levantamento sobre hábito de leitura, Bíblia é apontada como o livro mais importante na 
vida dos leitores. 

A mais ampla pesquisa sobre os hábitos de leitura dos brasileiros revela que as obras de Erico 
Verissimo, Mario Quintana e Luis Fernando Verissimo estão entre as prediletas para quem 
percorreu do início ao fim pelo menos um livro entre setembro e novembro de 2007.  

Idealizada pelo Instituto Pró-Livro, a pesquisa ouviu 5.012 pessoas de todo o país. O resultado 
será apresentado oficialmente hoje, com a presença do ministro da Educação, Fernando 
Haddad, durante um seminário em Brasília. Na hierarquia de admiração dos leitores, o 
campeão é Monteiro Lobato, seguido por Paulo Coelho e Jorge Amado. Erico Verissimo ocupa a 
oitava colocação. Mario Quintana aparece em 11°, e Luis Fernando Verissimo, em 25°.  

Pelo levantamento, conclui-se que nada abala a preferência dos brasileiros pela Bíblia. O livro é 
apontado como o mais importante na vida da maior parte dos leitores, sendo 10 vezes mais 
citado que o segundo colocado, a literatura infanto-juvenil de Monteiro Lobato. A Bíblia 
aparece ainda como a obra mais lida recentemente, como o gênero mais admirado e o que os 
entrevistados mais relêem.  

A pesquisa faz um retrato do leitor médio brasileiro. Ele escolhe os livros pelo assunto ou pelo 
título, praticamente desprezando propagandas ou críticas especializadas. A leitura é exercida 
de preferência em casa, num recinto silencioso, mas restrita a apenas a alguns trechos ou 
capítulos.  

Trabalho foi realizado em 311 municípios  

Cerca de 38% dos entrevistados preferem ler um livro inteiro de uma só vez. O pequeno 
contingente (7%) que se dedica a mais de uma publicação ao mesmo tempo é também o que 
mais lê. Segundo a pesquisa, esse público leu, em média, 9,2 livros no período analisado.  

A maior parte dos leitores está concentrada no Sudeste (45%) e no Nordeste (25%). A Região 
Sul abriga 14% do público leitor. Mais da metade dos entrevistados jamais releu uma mesma 
obra, enquanto 46% acreditam que atualmente se dedicam menos à leitura do que durante a 
infância e a adolescência, período no qual a maioria mais leu na vida.  

A pesquisa foi realizada pelo instituto Ibope Inteligência em 311 municípios, tendo como 
universo pessoas com mais de cinco anos. Cada entrevistado respondeu a um questionário 
com 60 questões. O levantamento não avalia a qualidade da leitura, tampouco o nível de 
compreensão dos textos lidos.  

No mundo das letras  

Os escritores mais admirados  

1) Monteiro Lobato  

2) Paulo Coelho  

3) Jorge Amado  

4) Machado de Assis  

5) Vinicius de Moraes  



6) Cecília Meireles  

7) Carlos Drummond de Andrade  

8) Erico Verissimo  

9) José de Alencar  

10) Mauricio de Sousa  

11) Mario Quintana  

12) Ruth Rocha  

13) Zibia Gasparetto  

14) Manuel Bandeira  

15) Ziraldo  

16) Chico Xavier  

17) Augusto Cury  

18) Ariano Suassuna  

19) Paulo Freire  

20) Edir Macedo  

21) Castro Alves  

22) Graciliano Ramos  

23) Fernando Pessoa  

24) Raquel de Queiroz  

25) Luis Fernando Verissimo  

 

Os livros mais importantes*  

1) Bíblia  

2) O Sítio do Pica-pau Amarelo  

3) Chapeuzinho Vermelho  

4) Harry Potter  

5) Pequeno Príncipe  

6) Os Três Porquinhos  

7) Dom Casmurro  

8) A Branca de Neve  



9) Violetas na Janela  

10) O Alquimista  

11) Cinderela  

12) Código Da Vinci  

13) Iracema  

14) Capitães de Areia  

15) Ninguém é de Ninguém  

* O levantamento inclui 30 obras 
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