
Ler por prazer aos 16 anos tem relações com maior nível de escolaridade no futuro 
 
É fato que o hábito da leitura traz benefícios em qualquer idade. Ler nos ajuda a aumentar o 
vocabulário, estimular a criatividade e a ampliar o nosso conhecimento geral. Um estudo, 
desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, dá mais motivos 
para que pais incentivem seus filhos: jovens de 16 anos que costumam ler conseguem 
melhores oportunidades profissionais no futuro do que aqueles que não leem. Ler livros aos 16 
anos é a única atividade extracurricular que está relacionada com um futuro profissional 
promissor, dizem os autores. 
 
O pesquisador Mark Taylor, principal autor do estudo, analisou com sua equipe 17,2 mil 
questionários de pessoas nascidas em 1970, com detalhes das atividades extracurriculares das 
pessoas quando elas tinham 16 anos e sua profissão, aos 33. Aquelas que tinham por hábito 
ler tiveram 39% mais probabilidade de ter um cargo de gestão aos 33 anos. Quem não lia teve 
25% de chances. Meninos que liam regularmente tiveram 58% mais chances do que aqueles 
que não liam (48%). 
 
“Nenhuma outra atividade, como praticar esportes, ir a museus, galerias de arte, ao cinema ou 
a concertos, cozinhar ou costurar, nada foi tão significativo em suas carreiras”, diz Taylor. 
 
Segundo a pesquisa, ler aos 16 anos também aumenta as chances dos jovens frequentarem 
uma faculdade. Jovens que tinham prazer por ler tiveram 35% mais chances do que aqueles 
que não liam, e as meninas, 30%. Meninos que além de ler tocavam um instrumento 
aumentaram suas chances para 54%. Este número subiu para 48% no caso das meninas. 
 
E se você teme por seu filho que passa horas na frente do computador jogando, a pesquisa 
aponta que ter este hábito aos 16 anos não impediu que jovens da pesquisa tivessem cargos 
de gestão na idade adulta, mas este comportamento estava ligado à menor chance de ir à 
universidade. Meninos que jogavam regularmente diminuíram suas chances de entrar na 
faculdade em 19%. Já as meninas, 14%. 
 
“Segundo nossos resultados, há algo especial em ler por prazer. As associações positivas do 
hábito da leitura não são replicadas em qualquer outra atividade extracurricular, 
independentemente das nossas expectativas”, conclui Taylor. 
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