
Televisão é a maior diversão  
 
Nas horas vagas, jovens preferem ver TV; cerca de 66% dos entrevistados também afirmaram 
não ter lido livro algum  
 
Se o sujeito não vai ao cinema, ao teatro ou a um show, o que ele faz nas horas vagas? A 
maioria esmagadora fica em frente à TV, segundo a pesquisa de consumo de bens culturais da 
Fecomércio. 
 
Cerca de 63% dos entrevistados de 16 a 24 anos que não fizeram atividade cultural nenhuma 
em 2009 deram essa resposta. Em segundo lugar, veio o futebol com os amigos (15%). 
A vendedora Mariana Pacheco Moreira, de 19 anos, afirma que costuma ir ao cinema, mas seu 
programa mais comum nos momentos de lazer é sair para jantar, o mesmo de 9% dos 
entrevistados na pesquisa. 
 
Eu também acho que os preços são inviáveis. Estou louca para assistir à peça “Restos” desde a 
estreia, mas não dá para pagar R$80. 
 
Se o número de jovens que não se dedica a qualquer atividade cultural vem aumentando, o 
índice dos que não leem é ainda maior. 
 
Em 2009, 66% dos jovens afirmaram que o número de livros que leram no ano foi zero. A pior 
parte são as justificativas: 57% não leram porque não têm hábito, e outros 27% porque 
simplesmente não gostam. 
 
A falta de hábito de leitura realmente aumentou nos últimos anos. Em 2007, o índice era de 
50%. Em 2009, ele aparece sete pontos acima  afirma o economista Christian Travassos. 
 
Somados, aqueles que acham livros caros demais ou não podem pagar pelas publicações 
representam 7% dos que afirmaram não ter lido no ano passado. O preço que consideram 
justo para uma publicação? R$ 19. Bem abaixo dos cerca de R$ 40 cobrados por um 
“Crepúsculo”, de Stephenie Meyer, ou dos quase R$ 60 por “Harry Potter e as relíquias da 
morte”, de J.K. Rowling, o valor só é praticado mesmo em sebos. Ainda assim, as lojas de 
livros usados não têm sido lá muito procuradas. 
 
Quem vem aqui é um pessoal mais velho  diz Graça Neiva, sócia e gerente do Luzes da 
Cidade, em Botafogo. E os jovens que frequentam o sebo fazem um estilo mais cabeça. 
Curioso é que aqui os livros estão sempre pela metade do preço das publicações novas, temos 
até alguns clássicos por R$ 5. 
 
Ingrid de Souza Duarte, de 22 anos, que comprava dois livros na loja de Graça, é uma espécie 
de exceção que confirma a regra: Vim hoje, mas não costumo comprar muito em sebo. Valeu 
muito a pena, consegui dois livros por apenas R$ 22. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 2 mar. 2010, Megazine, p. 11. 


