
Estudo mostra como a leitura expande nossa concepção pessoal 
 
“Nós lemos para sabermos que não estamos sozinhos”. Um estudo, publicado no periódico 
Psychological Science, da Association for Psychological Science, comprovou que a frase do 
escritor irlandês C. S. Lewis, autor da série As Crônicas de Nárnia, entre outros, tem 
fundamento científico. 
 
“Quando lemos, psicologicamente, fazemos parte da narrativa descrita. Esse mecanismo 
satisfaz a natureza humana evolucionária e crucial de pertencer a algum lugar – a algum 
grupo”, explica a psicóloga Shira Gabriel, da Universidade de Buffalo, autora do estudo. 
 
Para realizar o estudo, Shira e Ariana Young recrutaram 140 alunos da Universidade. O grupo 
foi dividido em dois – um teria de ler uma passagem do livro Crepúsculo, no qual o morto-vivo 
Edward descreve seus sentimentos pela humana Bella, e o outro grupo ficou com uma 
passagem do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, em que Harry conhece o professor Severus 
Snape. A instrução era de que todos deveriam ler durante 30 minutos o trecho indicado, 
simplesmente para seu próprio prazer. 
 
A avaliação do impacto das histórias na concepção pessoal de cada indivíduo se deu por meio 
de dois questionários. No primeiro, as pesquisadoras avaliaram o quanto os participantes 
haviam se identificado com as histórias e seus personagens. O segundo avaliou a satisfação 
dos participantes com suas vidas e seu humor. 
 
Como previsto, o resultado mostrou que os leitores de Harry Potter se “tornaram” feiticeiros, e 
os leitores de Crepúsculo se “tornaram” vampiros. A segunda avaliação comprovou que, para 
os participantes, “pertencer” a este mundo fictício proporciona a mesma satisfação e alegria 
que as pessoas encontram na vida real. 
 
“O estudo explica como este fenômeno comum – ler – funciona não apenas como válvula de 
escape ou função educacional, mas como algo que preenche as nossas necessidades 
psicológicas”, conclui Young. 
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