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Livros como dádivas, oferendas ou pontes para outros e para zonas
desconhecidas de nós mesmos. Pontes também em direção ao sagrado, pois
existe algo de sagrado entre os escritos, sua língua e sua sociedade. De um
extremo a outro da escrita e da leitura, há pessoas que se encontram, e esse
momento que a leitura oferece é uma ponte na qual se encontram
subjetividades que, como sabemos, podem inclusive ser de séculos, culturas e
línguas diferentes. Lemos porque desejamos cruzar essas pontes, aceder a
experiências que não poderíamos transitar de outra maneira.
María Teresa Andruetto

Espaços abertos para outra coisa, relatos de outros lugares, lendas ou
ciências. Espaços onde voltar às fontes, onde manter a própria dignidade.
(...)
A literatura, não o esqueçamos, é um vasto espaço de
transgressão.
Michèle Petit
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PRÁTICAS DE LEITURA DE JOVENS NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI

Resumo
As novas tecnologias, para além da sala de aula, têm gerado inúmeras
rupturas e transformações na recepção, transmissão, produção de
conhecimento, entretenimento e leitura. Essas novas formas de aprender e se
relacionar com o mundo nos impõem desafios na área da educação, da vida
cultural e social. O objetivo geral dessa pesquisa é investigar as práticas de
leitura dos jovens da cidade de São João del Rei - MG, com idades que variam
dos 14 aos 18 anos. E como objetivos específicos, os hábitos e motivações
para a leitura e o impacto de leituras na internet na vida dos jovens leitores. A
abordagem metodológica é composta por uma revisão bibliográfica, pesquisa
quantitativa e qualitativa com a aplicação de questionário e entrevistas com os
jovens. A fundamentação teórica discute os conceitos de leitura, leitura literária,
mediação e letramento. Como resultado da pesquisa ficou evidente o uso da
internet na maior parte do dia pela quase totalidade dos jovens. Para eles, suas
práticas culturais estão relacionadas diretamente ao uso da internet. E, apesar
de atribuírem importância e valor à leitura, ainda encontram dificuldades para
se tornarem leitores mais autônomos e críticos.

Palavras-chave: Leitura, Mediação, Jovens Leitores, Educação, Práticas de
Leitura.

8

Abstract

New technology not only inside but also outside the classroom has been
generating ruptures and changes in reception, transmission, knowledge
production, entertainment and reading. This new form of learning and seeing
the world imposes challenges in the area of education, cultural and social life.
The main objective of this research is to investigate the reading practices of
young people between the ages of 14-18 in the city of São João del Rei – MG.
It is also our aim to investigate their reading habits and what motivates them to
read as well as the impact reading on the internet has on them. The theoretical
framework used in this research studies the concepts of reading in general,
reading literature, mediation and literacy. One finding that needs addressing is
the long number of hours in a day the majority of these young people spend on
the internet. We found that their social practices are linked to the use of the
internet and, although they claim it is important to read and that reading has its
value, they still find it difficult to become more autonomous and critical readers.
Key-words:
practices.
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Introdução

As motivações dessa pesquisa se devem ao meu trabalho de quase 15
anos lecionando para jovens na sua formação profissionalizante. Nesses anos
tenho observado as mudanças ocorridas na escola de ensino regular, bem
como as interações travadas por eles dentro e fora da sala de aula com os
artefatos tecnológicos e os estudos. As novas tecnologias, para além da sala
de aula, têm gerado inúmeras rupturas e transformações na recepção,
transmissão e produção de conhecimento, entretenimento e leitura.
Essas novas formas de aprender e se relacionar com o mundo nos
impõem desafios na área da educação e na vida cultural e social, pois as
informações estão expostas durante todo o tempo em diferentes gadgets, para
recepção e apropriação.
Durante esses anos lecionando, algumas vezes os planos de trabalho
docente requeriam de nós que alguns temas específicos do mercado de
trabalho, como empreendedorismo, planejamento de carreira, trabalho em
equipe, entre outros, fossem ensinados com algum livro literário. Algumas
vezes, lancei mão das histórias em quadrinhos por acreditar em seu formato
como uma proposta de que gosto muito: aliar imagens e textos; em outras
foram

escolhidos

livros.

Esses

planejamentos

tinham sempre

muitas

referências de leituras de textos específicos para esses jovens, e, dependendo
da turma, sempre foi um desafio muito grande mediar esse encontro com os
textos da mesma forma que sempre foi natural e prazeroso para mim.
Minhas primeiras lembranças carregadas de alegria e ternura com a
leitura eram os momentos antes de dormir, em que corria para o quarto dos
meus irmãos mais novos e minha mãe já estava a postos com um livro imenso
(tanto no tamanho quanto nas páginas) de leituras de contos clássicos infantojuvenis. Esse livro era especial para mim, porque visualmente era muito belo e
as ilustrações ocupavam todas as páginas e lembravam pinturas de aquarela.
Como é lindo! Até hoje está conosco.
Logo depois, outra lembrança de um alegre encontro com a literatura se
dá na grande expectativa mensal de receber enormes pacotes de papel pardo
recheados de quadrinhos da Turma da Mônica. Eram quadrinhos de vários
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personagens de uma assinatura que minha mãe fez para nós. Era uma farra.
Temos a maioria das revistas até hoje. Algumas têm uma assinatura na capa,
cada um "tomava para si" o de que mais gostava e até marcava com o seu
nome.

Muito antes dessas boas lembranças, cresci em um ambiente com

valorização da cultura, da leitura e acesso à literatura.
E desde que profissionalmente comecei a lecionar para jovens, tenho
acompanhado e tem me intrigado essas relações que eles estabelecem ou não
com a leitura, com a escrita e com a cultura.
Se desejarmos de fato que os jovens se tornem leitores, há que
acreditarmos e aceitarmos que as leituras contemporâneas, aquelas que
articuladas entre imagem e textos, como as histórias em quadrinhos, os
causos, as músicas, as paródias, entre outras tantas produções culturais da
atualidade, também sejam levadas em conta para a formação do leitor.
Uma grande parcela dos jovens da atualidade não lê textos literários
frequentemente, como nos indica a Pesquisa Retratos da Leitura do Brasil 4,
do Instituto Pró-livro/ Imprensa Oficial, de 2016. A mobilização de leitura por
parte deles acontece quando são cobrados pela família ou pela escola, para os
trabalhos, provas e eventos literários.
Se é verdade que muitos jovens preferem ficar na frente da tv,
acompanhando seriados, novelas e filmes, é bem verdade que hoje em dia a
tela do celular e do computador ocupam a preferência deles. Também de
acordo com a pesquisa de 2016, citada acima, o tempo livre dos jovens está
cada vez mais ocupado por uma variedade de atividades, como: assistir tv
71%, o uso da internet 67%, uso de WhatsApp 63%, e o uso de redes sociais
51%. Assistir filmes ou vídeos em casa conta com a preferência de 49% dos
jovens.
A cultura visual para os jovens é tão forte e importante que, muitos
deles, segundo Graça Paulino (1997), preferem substituir a leitura de um livro
por sua versão cinematográfica e teatral, porém ela alerta que uma linguagem
não substitui a outra, mas sim, se complementam. Inclusive, já faz algum
tempo que observamos o crescimento no mercado editorial de lançamentos em
histórias em quadrinhos (HQs) de clássicos da literatura como: A Revolução
dos bichos de George Orwell, O Diário de Anne Frank de Anne Frank, Dom
Quixote de Miguel de Cervantes, Noite na Taverna de Álvarez de Azevedo, O
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cortiço de Aluísio Azevedo, Os Miseráveis de Victor Hugo , A volta ao Mundo
em 80 dias e a Viagem ao centro da Terra de Júlio Verne, Robinson Cruzoé de
Daniel Dafoe, Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis,
Macunaíma de Mario de Andrade, O Alienista e Dom Casmurro de Machado de
Assis, entre tantos outros.
O objetivo geral dessa pesquisa é investigar as práticas de leitura dos
jovens da cidade de São João del Rei - MG, com idades que variam dos 14 aos
18 anos. E como objetivos específicos, os hábitos e motivações para a leitura e
o impacto de leituras na internet na vida dos jovens leitores.
A abordagem metodológica é composta por uma revisão bibliográfica
sobre as práticas de leitura entre os jovens, além de uma pesquisa de campo
com a aplicação de um questionário on-line com dados quantitativos e a
realização de entrevistas com os jovens selecionados a partir do questionário,
sendo o critério de seleção, a manifestação pelo gosto ou não da leitura,
presentificada nos dados qualitativos. Os questionários foram aplicados aos
jovens pelo ambiente virtual Google Drive, sem a obrigatoriedade de
identificação nominal.
Inicialmente os questionários seriam aplicados em um público de 26
jovens, com idade entre 14 a 17 anos, pertencentes ao Programa Jovem
Aprendiz do Senac, instituição na qual leciono. Porém verificou-se a
possibilidade de aplicação do questionário on-line, através do Google Drive, e
dessa forma pode-se ampliar o número de participantes para que os colegas e
parentes desses alunos também pudessem participar. Dessa forma, reduzimos
em um ano a faixa etária, ficando então dos 14 a 17 anos. Assim, conseguimos
obter um maior público participante que subiu para 112.
O presente trabalho será composto por quatro capítulos tratando o
primeiro sobre uma discussão de Leitura, Leitura Literária e formação do leitor
propondo uma visão e revisão da prática transformadora que é a leitura.
No segundo capítulo será apresentada uma revisão bibliográfica sobre
as práticas de leitura entre os jovens, contextualizando os trabalhos já
publicados sobre esse tema, a partir da pesquisa realizada no banco de teses
da Capes, privilegiando o recorte com trabalhos dos últimos 5 anos, levando
em consideração o período que possivelmente os jovens da pesquisa
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realizaram mais interações em ambiente tecnológico, seja na escola ou em
casa.
Para a escolha dos trabalhos serão levados em conta também, a
formação e as relações estabelecidas com a leitura e as inovações
tecnológicas e as mídias sociais, tão presentes no dia a dia dos jovens.
O terceiro capítulo será dedicado à análise dos dados dos questionários
aplicados ao grupo de jovens da cidade de São João del Rei - MG. Os dados
coletados serão descritos e analisados sob a luz dos textos e dos teóricos
acessados de acordo com a argumentação necessária.
O quarto capítulo tratará da análise das entrevistas realizadas com os
jovens no sentido de um aprofundamento e discussão das suas práticas de
leitura. Para essa abordagem, ampliaremos o leque teórico, cujo viés se alinha
com os objetivos desta pesquisa.
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1. Leitura: visões e revisões de uma prática transformadora

O significado da palavra leitura, de acordo com o dicionário Aurélio, é ato
ou feito de ler e mais ainda: a arte de decifrar um texto segundo um critério.
Sobre essa forma de analisar a palavra leitura, Graça Paulino [et.al. ] (2001)
explica:
Numa primeira instância, ler significa contar, enumerar as
letras; numa segunda significa colher e, por último, roubar.
Observe-se que em sua raiz a palavra já traduz pelo menos
três maneiras, não-excludentes, de se fazer a leitura.
Na primeira, soletramos, repetimos os fonemas, agrupando-os
em sílabas, palavras e frases. É o ato primeiro da leitura, o
primeiro estágio, corresponde à alfabetização. (p.12)

Para Paulino, o primeiro estágio está ligado à alfabetização quando
soletramos e vamos repetindo os fonemas em sílabas, palavras e frases. No
segundo momento, pode-se ver o texto como algo dado e sem brechas para
não se descobrir nada além do que foi escrito pelo autor; ao usar o verbo
colher ela sugere que o sentido do texto seria colhido pelo leitor, como se
colhe uma laranja do pé e nada pode ser produzido.
E o terceiro estágio seria o do verbo roubar, ligando a ideia de
subversão e apropriação das ideias que o texto traz; uma leitura que se
enriquece a partir de outros textos a que o leitor teve acesso. Esse é o conceito
que pretendemos usar: de que a leitura é um processo de integração e
formação dos sentidos a partir da vivência anterior do leitor e o livre uso de
associações que ele produz, ressignificando a leitura atual, através das
anteriores; a de que a leitura está para além de um conjunto de práticas para
decifrar e decodificar o texto.
Devemos levar em conta que a leitura é uma atividade individual e
social; individual na medida em que se leva em consideração a história de cada
pessoa, suas memórias e suas características intelectuais. Já enquanto
atividade social tem que ser levados em conta aspectos políticos, linguísticos e
sociais, nos quais o leitor está inserido.
Na Idade Média, por exemplo, os livros eram objetos inacessíveis e,
portanto, as leituras eram realizadas em grupos, sempre por uma pessoa do
clero ou da nobreza, que detinha o livro e sabia ler. Deste modo a leitura era
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controlada por esse leitor em particular que detinha um poder sobre o texto,
sobre as ideias e sobre os leitores ouvintes. Ocorre então nesse período o
controle da leitura da Bíblia e de outros textos, pela Igreja Católica. A figura do
lector (Paulino [et al.], 2001, p.15): " um homem que detinha a posse do livro e
sabia ler", foi ainda muito importante como a figura capaz de juntar pessoas,
grupos e comunidades. Mesmo já estando na época da expansão do comércio
de livros, alfabetização e preparação de novos leitores nas sociedades
burguesas para a ampliação do mercado consumidor dos livros impressos, o
número de alfabetizados era pequeno, sendo necessária ainda a figura do
lector.
No Brasil, esta prática de leitura utilizando a figura de um lector, se
percebia nas atividades dentro das casas, onde uma pessoa lia para a família e
nesse processo acontecia o controle das leituras que tentavam incutir nas
pessoas noções de civilidade, assunto que constava na maioria das leituras. A
leitura de romances teve sua introdução no país, na época do romantismo, e
era feita em capítulos divulgados nos jornais. Consta nessa época que esses
folhetins - nome dado a esse tipo de publicação - eram muito aguardados pela
população e lidos até mesmo em vias públicas. É nessa época também que se
nota a participação das mulheres nas leituras dos romances, segundo Paulino
(2001).
Essa integração e interação entre o indivíduo e sociedade são
importantes para a construção de sentidos em um texto e a interação com o
autor. Para a atividade desses dois movimentos, o de integração e interação, é
necessário outro, que seja utilizado pelo leitor, o conhecimento prévio. E de
acordo com José Horta Nunes (1994):
Trata-se de um conhecimento de diversas ordens:
conhecimento lingüístico, textual, de mundo, enciclopédico, que
são "ativados" na leitura. Para construir o sentido, o leitor
trabalha o seu conhecimento prévio, tentando compreender o
conhecimento do outro, na busca do engajamento, do
"conhecimento mútuo". O esforço para a compreensão orientase para o conhecimento em si mesmo e no outro indivíduo.
(p.15)

Na realização da prática da leitura, tanto o sujeito é envolvido, quanto o
contexto sócio-histórico no qual ele está inserido.
Se hoje as práticas de leitura estão ligadas à escola, por um longo
tempo as práticas de leitura estiveram atreladas à Igreja. Passando pela
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sociedade industrial, pelo surgimento da sociedade burguesa, atravessando o
capitalismo, depois com o surgimento do público leitor do século XVII e
chegando à sociedade de consumo. E, em todos esses momentos históricos
descritos, segundo Nunes (1994), foram estabelecidos modos de interação
entre os sujeitos que transitaram por esses períodos.
A impressão do primeiro livro marca o início de uma ampliação imensa
do número de leitores; até então, os livros, o hábito da leitura e o saber, antes
restrito ao clero e a nobreza, chega para toda a população. No entanto, temos
que lembrar que o saber, até então privado, não passa a ser irrestrito a
qualquer pessoa, pois as que eram alfabetizadas - e eram poucas - pertenciam
às elites.
Para a burguesia, mesmo assim, com acesso aos livros e todo o material
impresso, também ocorreu, por parte do Antigo Regime, uma vigilância sobre o
que era impresso e as ideias veiculadas através dos livros. Essa censura
imposta pela Coroa retira do leitor a capacidade de uma leitura crítica sobre o
texto recebido, colocando o leitor em uma posição de mero receptor. A
preocupação ao se veicular um texto impresso, segundo Leopoldo Comitti
(1999) está na legitimação conferida ao texto escrito, à palavra escrita. A
palavra pode ser útil e representar perigo ao mesmo tempo; por isso para o
Antigo Regime havia o reconhecimento da sua divulgação e a forte
necessidade de controle sobre a palavra impressa e veiculada para a
população.
Indivíduo e sociedade se misturam no ato da leitura, uma história de
formação do leitor se constitui de registros e memórias que antecedem ao
momento da leitura, aquele de entrar em contato, de fato, com o texto. Sobre
essa reflexão, Vera Casa Nova (1999) afirma:
Não é somente o indivíduo, o sujeito que está ali, lendo, mas
as associações ali engendradas pela letra do texto que são
trazidas sob a forma de outros códigos (os sociais, os
simbólicos, os afetivos). Indivíduo e sociedade, se imbricam, no
ato de leitura através da rede simbólica que nos constitui
enquanto corpo. Em vários momentos desses excertos, o corpo
do leitor é mostrado (p.106)

A partir de 1860, o escritor e editor francês Pierre-Jules Hetzel,
considerado o pai de uma nova literatura juvenil, prezava pelo binômio
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educação e recreação. Do seu ponto de vista, os textos instrutivos, informativos
deveriam ser apresentados de uma forma que provocassem interesse e não
rejeição aos textos literários que deveriam ter um fundo moral, sem excluir a
diversão. Dessa forma, o editor francês (CHARTIER,1999) acreditava que os
textos, sendo eles instrutivos ou literários poderiam ter um pouco desses dois
aspectos, para se complementarem.
Sua principal crítica era com relação aos livros editados para jovens, na
primeira metade do século XIX, principalmente dos editores católicos; tais livros
de conteúdo apenas moralizante, em sua opinião, não instruíam nem divertiam.
Com o incentivo de Hetzel e o talento e criatividade de Jules Verne,
criou-se um novo gênero literário, a ficção científica. As histórias que Verne
propunha eram fundamentadas técnica e cientificamente. Os heróis das
narrativas são engenheiros, cientistas, exploradores, que usam conhecimentos
da física, geografia, entre outros, para oferecer uma história que diverte e
instrui ao mesmo tempo. No momento em que se inicia a publicação em larga
escala de livros para crianças e jovens, na segunda metade do século XX,
percebe-se a dicotomia entre os livros inventados para divertir e fazer sonhar
(romances, contos, revistas em quadrinhos) e os textos escritos para o
conhecimento (ciências, história, enciclopédias, entre outros). Entretanto, como
reflete Anne- Marie Chartier (2011):
Um livro sobre as estrelas ou baleias pode fazer sonhar tanto
quanto um romance; um romance de Jules Verne ou Jack
London pode fazer descobrir o mundo dos homens, da
natureza e dos animais de modo tão eficaz quanto um
documentário. As relações entre a literatura juvenil e o mundo
dos saberes são, pois, menos simples do que parecem à
primeira vista. (p.59)

Giovana Scareli (2002) em seu texto também nos fala sobre essa
associação frequente entre leituras recreativas e leitura com fins pedagógicos
através da leitura de imagens nos textos impressos.
No Brasil, na década de 50, segundo Scareli em sua dissertação sobre
as histórias em quadrinhos, conta que existia uma preocupação do governo
municipal de São Paulo em deixar entrar em seus parques e bibliotecas
somente publicações adequadas ao público infanto-juvenil; é que uma
comissão deveria decidir o que poderia ou não fazer parte dessas publicações.
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Um documento produzido pela comissão trata dessas propostas como Scareli
(2002) nos conta:
O parecer (...), produzido em 1956, apresenta algumas
considerações, a respeito das publicações infanto-juvenis e das
histórias em quadrinhos, e também encaminha algumas
propostas. Uma das ressalvas, feitas pela comissão, foi com
relação à expansão dos "modernos processos de divulgação":
rádio, cinema, televisão e as atuais revistas infanto-juvenis,
considerados prejudiciais ao hábito de leitura dos jovens.
Outro problema, para a comissão, é que a generalização das
revistas em quadrinhos leva a uma "preguiça de leitura", do que
resulta a "preguiça de estudar". Como a leitura é fundamental
para o estudo, as reprovações em massa são relacionadas,
pelos membros da comissão, ao fato dos alunos estarem
habituados apenas a "ver". Com isto acontece um
rebaixamento no nível de ensino. (p.16-17)

A proposta desse parecer estava em revistas que tratavam de ensino e
de divertimento desde que estes fossem através de jogos, brincadeiras e
desenhos simples, de fácil entendimento. A educação deveria ter prioridade
através de textos.
Segundo Scareli (2002), a revista recomendada pela comissão, era O
TICO TICO1, porque tratava de educação, ensino e divertimento estando
sempre atenta à moral e aos bons costumes. Lançada em 1905, saiu de
circulação em 1960.
Dessa forma, o embate entre saber e poder sempre esteve presente nas
sociedades do mundo e no Brasil não foi diferente; desde o final do século XIX
e início do século XX, este embate esteve presente nas políticas educacionais
voltadas para a escola pública básica, inclusive nas ofertas de curso para a
população rural. Sobre esses fatos, Comitti (1999), nos esclarece:

1

Jornal que continha algumas histórias em quadrinhos, foi lançado pela Editora O Malho em

1905. Eram colaboradores d'O TICO TICO autores nacionais de renome como: Coelho Neto,
Humberto Campos, Machado de Assis, Olavo Bilac, Bastos Tige, entre outros. Estes
contribuíram com textos, contos, poesia, pois esta publicação apresentava uma grande
variedade de temas. Suas páginas também continham: histórias em quadrinhos, páginas de
humor, passatempos, brinquedos, presépios de armar, sugestões de jogos, brincadeiras para a
apresentação de esquetes, declamações, canções, aventuras seriadas de policiais e detetives,
história do Brasil, ilustrações, editoriais, que versavam sobre a casa, a cidade, a escola, a
família, entre outros assuntos. ( Scareli, 2002, p. 19).
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A oferta de cursos primários às populações rurais, com
a utilização de professores leigos, e a pequena
quantidade de escolas secundárias em centros
maiores, com professores qualificados, atesta uma
política educacional, voltada para a formação dos
leitores/ eleitores passivos e a manutenção de uma
elite por meio da capacidade de produção textual. No
imaginário popular, a capacidade de produção textual
implica no conhecimento de leis complexas (a
gramática), e esse conhecimento atesta a sabedoria e
a capacidade de legislar. (p.147)

A leitura então tem o papel de legitimação de poder, quando estabelece
a diferença entre os que dominam a linguagem escrita e a leitura, daqueles que
as desconhecem. Essas relações, portanto, entre leitura, poder e cidadania
podem excluir quem será capaz de produzir conhecimento e exercer sua
cidadania, daqueles que não conseguirão.
Ao tratarmos de leitura, saber e poder temos que pensar sobre a
existência de uma relação intencional entre autor e leitor e, ainda, essa relação
que o sujeito leitor estabelece com a sociedade. A partir do que é lido e de
como é lido estabelecem-se as práticas de leitura. De acordo com Nunes
(1994):
Embora ocorra essa variação, há uma certa
previsibilidade para as leituras, determinada, por
exemplo, pela historicidade dos sentidos, sua
sedimentação histórica, assim como por relações de
intertextualidade (relação de um texto com outros
textos) submetidas a diversas formas de legitimação.
(p.36)

Em nossa sociedade, a leitura constitui-se em uma necessidade diária,
tanto para as atividades corriqueiras (ler letreiros, placas, pegar ônibus, utilizar
os caixas eletrônicos, fazer compras em um supermercado, etc) , como as
situações de trabalho, um mercado extremamente competitivo, em que, hoje,
as palavras de ordem são atualização profissional constante. Para todas essas
atividades é necessária a leitura, acessar as informações e decodificá-las
através de seus múltiplos suportes (impressos, digitais, eletrônicos, entre
outros).
A leitura e as conexões que o sujeito realiza diante do texto é o que lhe
permite o pleno exercício da cidadania. Para Paulo Freire (2013), a importância
do ato de ler está na leitura crítica, naquela que não se esgota somente na
decodificação das palavras; para o educador, ler não é um aprendizado
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qualquer, mas é a conquista da autonomia que permite a expansão dos
conhecimentos de quem lê. Fazer uso da leitura de forma crítica é também
descolar da realidade posta, possuir um certo distanciamento da realidade; o
que Freire (2014) chama de "admirar" o mundo, entendê-lo e voltar a admirá-lo.
Esse é o movimento que implica na tomada de consciência de reconhecer-se
homem capaz de atuar e transformar a realidade em que se encontra inserido.
O ato de ler para Freire (1997), se explica dessa forma:
O saber humano implica uma unidade permanente entre ação e
a reflexão sobre a realidade. Enquanto presenças no mundo,
os homens são corpos conscientes que transformam este
mundo pelo pensamento e pela ação, o que faz com que lhes
seja possível este mundo em nível reflexivo. Mas, precisamente
por esta razão, podemos agarrar a nossa própria presença do
mundo, que implica sempre unidade da ação e reflexão, como
objeto de nossa análise crítica. (p.20)

A literatura do ponto de vista de Antonio Candido (2004) é uma forma de
expressão, usada para manifestar emoções e visões de mundo, um
equipamento intelectual e afetivo muito poderoso para instrução, educação e
formação da personalidade. Candido diz que a literatura é peça fundamental
que confirma o homem na sua humanidade; ela é indispensável para sua
humanização, sendo assim, tem importância equivalente às formas intencionais
de educação familiar, grupal ou escolar.
Por isso, concordamos e usamos o conceito de Antonio Candido (2004)
que trata a literatura de uma forma mais ampla. Para ele:
Todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em
todos os níveis da sociedade, em todos os tipos de cultura,
desde o que chamamos de folclores, lenda, chiste, até as formas
mais complexas da produção escrita das grandes civilizações.
(p.174)

A Literatura então é uma manifestação criativa universal, de todos os
homens e em todos os tempos. Para além de ser uma necessidade intrínseca
ao homem, trata-se de um direito. Sobre ser uma manifestação de todos e de
todos os tempos, Candido (2004) possui uma fala interessante: “A literatura em
todos os seus níveis e modalidades está presente em cada um de nós,
analfabeto ou erudito - como anedota, causo, história em quadrinhos, noticiário,
policial, canção popular, moda de viola, samba carnavalesco" (p.174). A

22

literatura qualquer que seja seu tipo e sua finalidade (instrução, educação,
entretenimento) humaniza o leitor.
Michèle Petit (2008) nos lembra que toda experiência com a literatura
não é inofensiva, por isso mesmo há uma relação conflituosa entre literatura/
leitura e a sociedade. Todo livro ou texto de que os leitores se apoderam
podem mudar seus sentidos, fazer recortes, recontextualizar. Dessa forma, a
leitura é considerada um risco, uma fonte de problemas para muitas
instituições, sociedades e pessoas; ela pode desestabilizar certezas e
diferentes formas de poder que se interessam muito pela manutenção de
saberes valorizados pelas classes dominantes.
A leitura não é “um ato redentor, capaz de salvar o indivíduo da miséria
e da ignorância” é, antes de tudo “ um ato de posicionamento político diante do
mundo” (BRITTO, 2011, p.84). A leitura para Freire (1997) e Luiz Percival Leme
Britto (2011) não pode ser neutra, não deve ser um fim em si mesma, pois
dessa forma o ato de ler deixa de ser uma prática social e cultural construída
historicamente para ser uma prática esvaziada de novas perspectivas de
reorganização do conhecimento.
De acordo com Graça Paulino, a palavra leitura, por carregar diversos
sentidos, transita por diferentes áreas e teorias. A leitura está ligada a uma
teoria do conhecimento "por envolver a relação sujeito/objeto do conhecimento,
isto é, a relação leitor/texto" (Paulino, 2001, p.13), atualmente o leitor é
considerado um co-autor do texto, pois é produtor de sentidos, diferentemente
da primeira metade do século XX, em que ao leitor cabia a função de
interpretar o que o autor havia dito.
Os estados mentais e as condições psíquicas, conscientes ou
inconscientes do leitor e no seu ato de leitura, revelam a psicologia e
psicanálise envolvidas nesse momento.
Já a Sociologia, trata das condições sociais, dos processos de
pertencimento social a que o leitor está exposto. A produção de saber
decorrente da leitura está imbricada de valores, limitações e expectativas do
leitor.
No processo

de

ensino/aprendizagem,

a

leitura é

levada

em

consideração pela pedagogia. Esse momento de desenvolvimento das
habilidades de leitura acontece em diversos tempos e com diversas pessoas; o

23

processo de troca nos diversos lugares em que os leitores transitam e também,
mas não somente no quotidiano escolar.
A teoria da comunicação se volta para "refletir sobre para quem se
escreve, para que se escreve e como se escreve" (PAULINO [et al.] , 2001, p.
14), observando a questão do código, da mensagem, emissor e receptor.
Por outro lado, a análise do discurso faz a integração deste com outros
textos, para uma leitura que contemple também as dimensões políticoeconômicas do ato de ler.
E, por fim, a experiência estética da leitura, conta com uma teoria
literária, que : "chamando de literária a leitura tensionada na fusão entre o
prazer e o estranhamento por parte do leitor, cabe ressaltar a importância do
trabalho da linguagem: criação poética tanto no ato da escrita quanto no ato da
leitura (PAULINO [et al.], 2001, p.15)
Todas

essas

abordagens:

teoria

do

conhecimento,

a

psicologia/psicanálise, sociologia, pedagogia, teoria da comunicação, análise
do discurso e teoria literária têm uma contextualização histórica e se mesclam
dependendo da época e da sociedade em que são produzidos os textos de
leitura literária. Ou seja, dependendo do momento histórico, as práticas de
leitura acontecem de formas variadas.
Percebe-se então, lentamente, que na passagem do século XVIII e XIX
os espaços coletivos de leitura vão convivendo também com os espaços
privados, já que algumas famílias passam a guardar os livros em espaços
destinados à leitura em suas casas. Um espaço destinado à prática individual
da leitura.
Porém esse caráter individual da leitura não exclui a sua dimensão
socializante, incluindo aí a projeção social do indivíduo, que ao portar um livro,
passa a ser reconhecido como uma pessoa pertencente a uma classe letrada e
culta. Esse reconhecimento aumenta então sua autoestima. A leitura é um fator
de distinção e ascensão social, porém existe uma diferença nos sentidos da
leitura que se aplicam para as classes sociais mais ou menos favorecidas.
Mesmo na escola, um local, privilegiado de construção do conhecimento
e práticas de leitura, ocorre o processo de exclusão, pois muitas vezes os livros
são escolhidos de forma aleatória, com uma cobrança da leitura para que se
façam testes avaliativos. O controle das perguntas e respostas não favorece a
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interação entre a obra e o leitor. A forma como as atividades de leitura são
colocadas de modo fragmentado (PAULINO, 2001) não contribui para o
processo de formação de leitores.
Não basta estar na escola para se ter acesso a diversos textos
considerados textos informativos e textos literários. É preciso mediar as
escolhas e os processos de leitura para que os alunos possam ter prazer em
recebê-los. Até os dias de hoje os livros possuem status de objeto inacessível,
como nos fala Paulino [et al.] (2001):
O livro guarda em nossa sociedade até hoje, uma aura
sacralizadora ligada. por um lado, à sua durabilidade, por outro, à
legitimidade dos conteúdos que veicula. Muitas pessoas acham
que tudo o que está publicado em livros revela qualidade e é
verdadeiro. Trata-se de uma mitificação desse suporte que chega
ao ponto de só ser considerado leitor quem lê livros. Mas não
podemos esquecer que, em livros, estão os textos filosóficos,
literários, científicos e religiosos. (p.31)

Ainda refletindo sobre esse uso inadequado dos textos literários nas
escolas, Ivete Lara Camargos Walty (1999), diz:
Pode-se perguntar, pois, porque o discurso didático esvazia o
texto literário de seu potencial, congelando-o em definições e
classificações, ou usando-o com outros objetivos tais como
transmitir conhecimentos, ensinar regras morais, refletir sobre
drogas ou aborto na adolescência e, principalmente, ensinar
regras gramaticais. Em nome da literatura (...) acabam por
deformar o leitor ou afastá-lo do texto definitivamente.
Não se trata (...) de condenar a escola ou a relação desta com a
literatura. Literatura e escola são duas instituições e é como tal
que também estão em constante interação. Interação que
discutimos aqui em nome da relação literatura e escola. Logo tal
relação não é apenas inevitável, antes pode ser fecunda e
estimulante. Não é a escola que mata a literatura, mas o excesso
de didatismo, a burocracia do ensino acoplado a regras
preestabelecidas, a normas rígidas e castradoras. Em suma, o uso
inadequado do texto literário, fragmentado, deslocado,
manipulado, levaria à sua subordinação ao jugo escolar. (p.51-52)

Cabe refletir aqui sobre qual a melhor maneira e como podem ocorrer
esses momentos de prazer pela leitura e interação social, para que de fato
consigamos contribuir para a formação de novos leitores de textos literários.
A presença da leitura é abrangente e marcante na vida dos membros de
uma sociedade grafocêntrica. Muito antes do processo de alfabetização a
criança entra em contato com a escrita. E esse contato se estenderá para
muitos jovens e adultos ao longo de sua trajetória acadêmica. Isto ocorre
porque segundo Ezequiel Theodoro da Silva (2000,p.31):" o patrimônio
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histórico, cultural e científico da humanidade se encontra fixado em diferentes
tipos de livros". A leitura portanto se configura em um importante instrumento
de acesso a cultura e aquisição de conhecimentos e experiências. E as
experiências acontecem nas interações do texto (qualquer que seja o suporte)
e a troca que estabelecem com outros textos, pessoas, locais e situações por
ele vivido; ainda segundo Silva (2000):
As experiências conseguidas através da leitura, além de
facilitarem o posicionamento do ser do homem numa condição
especial (o usufruto dos bens culturais escritos, por exemplo),
são ainda, as grandes fontes de energia que impulsionam a
descoberta, a elaboração e difusão do conhecimento. (p.38-39)

O autor ainda reflete em seu texto sobre a situação contraditória da
leitura no Brasil, que apesar de se reconhecer sua importância parece não
existir uma tradição de leitura literária no país. A nosso ver, outros dois pontos
chamam a atenção ainda no seu texto (embora tenha-se passado 20 anos
entre sua publicação e a escrita deste trabalho) : o analfabetismo se constitui
em uma barreira para a formação de um leitor crítico e fruidor dos bens
culturais divulgados através da literatura e a dificuldade do acesso aos livros
literários.
No contexto em que vivem os jovens entrevistados na nossa pesquisa usuários das escolas estaduais públicas - foi unânime a opinião sobre as
bibliotecas das escolas: locais ruins e sem estrutura, poucos livros que
despertem interesse, pouco ou nenhum incentivo dos professores para
frequentar o espaço.
Para o professor Ezequiel Teodoro da Silva (2000), talvez os dois fatores
citados acima sejam um fator de restrição da leitura para as pessoas de menor
poder aquisitivo, com menos acesso às escolas e diversas formas de produção
e fruição cultural. Em consequência, uma grande parte da população tem
preferência por meios de recepção cultural em massa como o rádio e a
televisão,

que embora necessitem de uma construção escrita e visual dos

produtos a serem veiculados para a massa, quase que em sua totalidade "têm
servido às elites dominantes, inculcando e reforçando a ideologia por elas
produzida".(SILVA, p.39)
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Contudo não queremos rotular negativamente a televisão; esta e outros
meios de comunicação como o rádio, o cinema, as mídias sociais, entre outros
podem e devem servir para a difusão e circulação da cultura.
Sob esse aspecto, o ato de ler se amplia, requerendo do leitor não
somente a reprodução das informações provenientes da decodificação de
sinais gráficos, é uma compreensão maior da escrita como nos explica Silva
(2000):
Compreender a mensagem, compreender-se na mensagem
compreender-se pela mensagem - eis aí os três propósitos
fundamentais da leitura, que em muito ultrapassam quaisquer
aspectos utilitaristas, ou meramente "livrescos", da
comunicação leitor-texto. Ler é, em última instância, não só a
ponte para a tomada de consciência, mas também um modo de
existir no qual o indivíduo compreende e interpreta a expressão
registrada pela escrita e passa a compreender-se no mundo.
(p.45)

Michèle Petit (2013) nos convida a pensar e ilustra muito bem o
pensamento de Silva (2000), quando ao mostrar suas interações e diálogos
com os jovens que entrevistou na França, fala em especial do seu interesse em
como a leitura favorece a descoberta e a construção do indivíduo - a
descoberta e a construção de si mesmo:
(...) um tema que tem sido evocado com frequência pelos
leitores que entrevistei. Essa dimensão é evidentemente muito
delicada na infância, na adolescência ou na juventude, mas
também pode ser crucial nas fases da vida em que devemos
reconstruir: quando passamos por um luto, uma doença, um
acidente ou um desgosto amoroso; quando perdemos o
emprego; quando atravessamos uma depressão ou uma crise
psíquica, todas essas provas que constituem o nosso destino,
todas essas coisas que afetam negativamente a representação
que temos de nós mesmos e o sentido de nossa vida. (p.65)

Ou seja, a leitura pode ser um atalho seguro para a manutenção de um
espaço íntimo e privado; até mesmo naqueles locais e situações onde não seja
possível vislumbrar a possibilidade de um espaço privado e mais íntimo aquele espaço para colocar "as coisas" nos eixos. E ainda dialogando com
Petit, a leitura é o caminho mais seguro de acesso para a elaboração e
manutenção da individualidade e que resulta na resistência de certas
adversidades.
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Podemos depreender então que Roger Chartier (1998), Antonio Candido
(2004) e Michèle Petit (2013), compartilham de uma visão que vem ao encontro
da nossa pesquisa: todos temos direito ao acesso à literatura e aos bens
culturais produzidos pelas civilizações. O direito ao saber e à informação que
permite criar sentido e construir um espaço íntimo e que pode imediatamente
ou em qualquer tempo ou situação nos permitir transitar pela vida e pela
sociedade. Participar e agir de uma maneira crítica e autônoma em todos os
espaços que desejamos e desejaremos estar.
Na verdade, o que impulsiona a descoberta de novas possibilidades
para ser e estar no mundo, e o alargamento dos horizontes culturais é a
vontade e intenção em ir ao encontro de algo que mobiliza de alguma maneira.
Segundo Ezequiel T. da Silva (2000)
O mundo se me abre em forma de horizontes de
conhecimentos, cada um deles pede a minha presença, a
minha participação, é a penetração consciente nesses
horizontes que garante o caráter ontológico de minha
existência; emerjo como sujeito, sou, à medida em que me
situo conscientemente nos objetos que compões os horizontes
com os quais me defronto. Mas a minha presença consciente
nos diversos horizontes da cultura demanda comunicação,
requer emissão e recepção de significados, de idéias. A minha
intencionalidade permite-me emitir e simbolizar os significados
que aparecem a partir de minha inserção em determinado
horizonte. O ato de escrever (simbolizar) permite ao outro
compartilhar daquilo que vi; ao ler (compreender) compartilho
daquilo que o outro viu - é nesse situar-me contínuo que se
coloca toda a busca do meu SER. Sou mais ser-ao-mundo
através da comunicação e, portanto, da leitura (p.66)

Para María Teresa Andruetto (2017) portanto, não existe a crença de
que o livro (objeto) e a literatura possam existir à margem dos leitores. Eles
existem e têm significado enquanto pontes para a informação de leitores, ela
diz: " Onde houver um leitor, houve antes outros leitores, uma família, um
professor, bibliotecário, uma escola, outros que estenderam pontes. Nossos
esforços devem se voltar à construção e à qualidade dessas pontes" (p.29). As
pontes são formas de aproximar pessoas de culturas distintas e de sua própria,
no despertar de uma humanidade.
O encontro com o livro, que nos dirá algo e poderá ser relembrado
sempre como nossa referência, acontece através de uma conjunção misteriosa
(ANDRUETTO, 2017) entre lacuna a ser preenchida, objeto e leitor. Essa
conjunção acontece através das pontes.
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No entanto, o livro e a literatura não são fornecedores de soluções
prontas e acabadas para o leitor. Sua formação acontecerá na aceitação das
provocações e questionamentos que o livro ou o texto faz. As perguntas
sugeridas aos leitores se tornarão possibilidades para algo na medida que são
trabalhadas por nós leitores. E Andruetto (2017) nos convida a pensar a
literatura e o livro sob essa perspectiva:
Assim, a literatura nos propõe inquietação, insatisfação,
intempérie. Como sabemos, seu território não é o geral, mas
particular. Nela não está a palavra infalível nem a palavra
uniforme que suprime a indecisão ou a dúvida; muito pelo
contrário, em seu mundo vivem a dúvida, as indecisões, as
dificuldades de compreensão, que são todas estratégias
necessárias para pensarmos por nós mesmos, coisa sempre
tão difícil. Enfim, a literatura não nos leva à simplificação da
vida, e sim à sua complexidade, evitando o pensamento global,
uniforme, para ir em busca da construção de um pensamento
próprio. (p.79-80)

Como nos relembra Michèle Petit (2013) quanto mais difícil o contexto
do leitor, mais vital e necessário é criar e manter o espaço da literatura na sua
vida. Deixar espaços abertos para o sonho, o pensamento, o aprendizado; por
isso, a leitura é importante e desejável que seja de todos e para todos. Tornarse leitor é necessário um querer e leva tempo; sendo assim é uma tarefa da
família, da escola, do estado e da sociedade.
A leitura, a literatura, a cultura são construções sociais que por esse
motivo não são produções neutras, possuem ideologias que podem favorecer
mais a um do que a outros, afetar mais a um do que a outros, mas que jamais
devem ser deixadas excluídas da leitura, da interpretação, da discussão e da
construção do leitor. Portanto os livros, a arte e a cultura são indispensáveis e
vitais às crianças e aos jovens, estes sujeitos de nossa pesquisa. Toda obra,
ficcional ou não atravessa nossa vida e nos leva a perceber o outro, a refletir
sobre nós e segundo Andruetto (2017, p.138): "(...) nos põe perante o desafio
de escapar à asfixia dos estereótipos, de perfurar o lugar comum para deixar
nesses seres inventados a complexidade da vida".
E a escritora vai além com suas reflexões, colocando a leitura e a
literatura como indispensável ao equilíbrio da nossa mente e assumindo que
talvez sem esses movimentos não seja possível existir o equilíbrio social
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também.

É através da incerteza, das dúvidas, dos questionamentos e do

acesso a outras experiências e subjetividades que participo ativamente na
sociedade. Para Andruetto, o leitor se constrói através dos personagens, fatos
e histórias, da leitura a partir de uma subjetividade proposta pelo narrador.
Nos questionários realizados com os jovens da cidade de São João del
Rei, como veremos adiante, encontramos falas referentes a essa percepção de
que esse momento de resgate de um espaço privado e íntimo com a leitura é
vital para a sua existência e autonomia. Os jovens leitores, segundo Petit
(2013), são indivíduos que:
Em um sentido mais amplo, estão em busca de palavras que
lhes permitam dominar seus medos, sentirem-se menos
sozinhos, encontrar respostas às perguntas que os
atormentam. Palavras que permitam a expressão daquilo que
ficava em segredo. E os livros que tiveram importância para
eles são os que revelaram aquele ou aquela que eles ainda
não sabiam que eram, que os fizeram sair à luz. (p.110)

Além do questionário realizado para esta pesquisa, no momento da
entrevista - com os jovens selecionados - também houve relato entre aqueles
que disseram gostar de ler, o momento de revelar que encontraram esse apoio
e acolhimento nas palavras do outro. A palavra e o pensamento é do outro,
mas que de alguma forma vai ao encontro daquele sentimento, momento e
situações que estão vivendo, mas que não encontram palavras para expressálos. A leitura e as palavras nesses momentos podem ter o poder de nos
restaurar e dar sentido a nossa vida; como bem reflete Michèle Petit (2013): "
Ter acesso a elas não é um luxo: é um direito, um direito cultural, como o
acesso ao saber. Porque talvez não haja sofrimento pior do que ser privado de
palavras para dar sentido ao que vivemos". (p.112)
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1.1. Formação do Leitor e mediação como práticas sociais

O reconhecimento da leitura como instrumento de mediação, entre leitor
e mundo, nos posiciona de uma forma crítica diante dos textos com que
entramos em contato. A leitura assumida como ferramenta, segundo Celia
Abicail Belmiro (1999) é um recurso para a expressão do sujeito, a construção
de si e do mundo, é um ato político que proporciona a humanidade.
O ato de leitura requer do leitor o estabelecimento de conexões com os
outros textos por ele já lidos, requer que o leitor assuma o compromisso de
construção do seu conhecimento.
Por outro lado, o leitor é aquele que em circunstâncias singulares,
sempre vai dialogar com o autor e com o texto, de forma que essas situações
de interação ampliem seus conhecimentos que serão utilizados em novas
circunstâncias de diálogo com outros textos e autores, indefinidamente.
E o texto, por sua vez "eleito como catalisador para onde confluem e se
harmonizam diferentes instâncias de aprendizagem” (BELMIRO, 1999, p. 122),
exerce papel importante na motivação da leitura; a escolha do texto deve ser
feita a partir do público que participa do processo da leitura. A escolha
adequada do texto pode despertar nos jovens o gosto pelo ato de ler e a
vontade de interagir com o outro, proporcionando também ações pertencentes
a um processo de leitura crítica e socialmente ativa. Sobre essas reflexões,
Belmiro

(1999)

destaca

importantes

aquisições

decorrentes

dessa

contextualização de texto/leitor:
Ouvir, compreender o que ouviu e dizer o que compreendeu
requerem diferentes procedimentos como, por exemplo,
atenção, discriminação auditiva, ativação da consciência
lingüística, entre outros. Supõem, também, que está criada
uma predisposição para a interlocução, uma vontade de
interagir com o Outro, uma postura solidária própria da
linguagem entendida como atividade social. Por outro lado,
conduzem as diferentes formas de organização de idéias.
Parafrasear, comentar, resumir oralmente, são algumas
propostas que recorrem à ativação da memória, seleção e
organização dos conteúdos numa dada circunstância,
desencadeando, no ouvinte, desejáveis efeitos de sentido.
(p.123)
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Esses sentidos construídos não se dão de forma fixa, eles se constroem
e reconstroem a todo o momento a partir dos diferentes interesses e
subjetividades.
Os diversos tipos de leitura a que as pessoas estão expostas, em seu
dia a dia, tais como formulários, bulas de remédios, folhetos, entre outros, são
de especial interesse e aprendizado, e de fato são importantes para uma maior
mobilidade na sociedade em que vivemos. Essa mesma sociedade, porém,
cada vez mais excludente, requer outras formas de interação para se transitar
com autonomia e criticidade. Apesar do imediato interesse em dominar as
leituras instrucionais, é necessário, enquanto mediadores desses processos de
formação dos leitores, oferecer e orientar a busca de outros textos que irão
ampliar de forma significativa o sentido do ato de ler e as interações desses
textos e a compreensão crítica do mundo.
A formação de jovens leitores requer livre acesso aos diversos textos e
suportes

literários.

Acesso

não

somente

aos

textos

consagrados

e

reconhecidos por sua relevância cultural, mas também à leitura informativa,
que permita o trânsito pelo mundo.
Os dois tipos de leitura não se excluem ou se sobrepõem um ao outro,
mas se complementam; a leitura "pode modificar as linhas do nosso destino
escolar, profissional e social" (PETIT, 2008, p.61).
Se no passado, muitos conhecimentos podiam ser transmitidos
oralmente, hoje em dia a escrita tem influência muito grande na transmissão
dos saberes. O que ocorre é que no passado os saberes eram usados para
questões práticas e imediatas, e hoje, além destas, os conhecimentos podem
ser adquiridos e guardados para serem usados oportunamente, ou somente a
título de conhecimento; uma forma de pertencimento cultural individual ou
grupal.
A leitura permite também aos jovens transpor a barreira social que a
língua impõe. A prática da leitura pode aprimorar o uso da língua, criando no
jovem leitor possibilidades reais de maior desenvoltura diante dos desafios
escolares e os desafios sociais; na perspectiva de construção da sua
cidadania: "Ousar tomar a palavra, pegar na pena, são gestos próprios de uma
cidadania ativa (...)" (PETIT, 2008, p.68).
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Dessa forma, a leitura pode ser um caminho diferenciado e privilegiado
para a construção de si mesmo. Ela tem o poder de dar voz ao sofrimento
particular, ousar sonhar e dar forma a desejos. Podendo representar para os
jovens o espaço de abertura e expansão de modelos de identidades para se
espelharem. Sobre isso, Petit (2008) nos traz essa reflexão:
E na literatura, em particular, encontramos palavras de homens
e mulheres que permitem dizer o que temos de mais íntimo,
que fazem aparecer, à luz do dia, aquele ou aquela que não
sabíamos

que

éramos.

Palavras,

imagens,

nas

quais

encontramos um lugar, que nos acolhem e que desenham
nossos contornos. (p.74-75)

Toda essa abertura e expansão de modelos de identidades, descobertos
pelo leitor na voz do outro, são importantes para os jovens se conhecerem
melhor, elaborar suas subjetividades, para transitar por diversos grupos e
espaços se protegendo das relações totalizadoras às quais podem ser
expostos.
Esse

aprendizado

não

requer

leitores

experientes

em

termos

quantitativos de textos lidos, e Petit (2008) completa:
Às vezes, uma única frase transportada para um caderno ou
para a memória, ou mesmo esquecida, faz com que o mundo
fique mais inteligível. Uma única frase que impele aquilo que
estava imobilizado em uma imagem e lhe dá vida outra vez,
que quebra os estereótipos, clichês aos quais se aderira até
então. (p.77)

Portanto, a construção de si mesmo, por parte dos jovens leitores, pode
ser realizada a partir de um tempo dedicado à leitura e reflexão do texto com
que entrou em contato, qualquer que seja o texto e o suporte.
Dessa forma, a leitura é uma prática social que leva em consideração as
interações às quais se sujeitam os jovens. Entretanto, essa construção social
também influencia os livros e os seus textos. Essas influências e interações
vão desde a sua criação, processos de edição, circulação, além dos
mediadores que agem tornando a dinâmica do processo contextualizada
historicamente.
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Tradicionalmente, segundo Vera Teixeira Aguiar (1999), a grande
maioria dos textos literários e eventos de leitura literária, aos quais os leitores
têm acesso, se dão por meio da escola. Esta é historicamente responsável pela
educação dos sujeitos inseridos nas sociedades modernas. Porém, pelas
características desde o seu surgimento - destinada a formar a burguesia
emergente do século XVIII - elaborou um currículo destinado à formação de
crianças e jovens competitivos destinados a serem adultos de sucesso para o
mercado de trabalho.
Esse currículo criado, mais cedo ou mais tarde, tratava de excluir os
alunos que não se enquadravam nas normas e parâmetros estabelecidos para
alcançar os objetivos das instituições educacionais.
Perdurando até os nossos dias, ainda encontramos esse modelo de
escola, em sua grande maioria, que não acolhe a diversidade e as
individualidades, desconsiderando a sala de aula como um lugar privilegiado de
variedade de sujeitos, projetos de leitura e práticas culturais.
Propostas pedagógicas diferenciadas para a formação de leitores podem
partir e se apoiar na estética da recepção que: "atenta às relações entre o leitor
e o texto como cruzamento de horizontes e expectativas." (AGUIAR, 1999,
p.241)
Esta proposta permite examinar uma obra a partir de questões sociais,
morais, etc, de forma que o leitor participe ativamente do processo de leitura
através de suas experiências e conhecimentos prévios, construa novos
sentidos com base nas novas referências deixadas pelo texto, que nunca será
o mesmo.
O leitor se forma a partir dessa atividade dialógica com a obra literária,
que nunca se dará da mesma forma que o primeiro contato, colocando cada
um - texto e leitor - suas questões e interações literárias, em consonância com
o momento histórico em que se cruzam.
A mediação literária é parte vital da formação de jovens leitores, porém a
tarefa de iniciar à leitura não é a única tarefa de um mediador. Este deve
também acompanhar o trajeto do leitor. Muitas vezes não basta ser "o iniciador
aos livros" (PETIT, 2008), porque para o leitor o universo de textos, livros e
suportes é vasto demais. Entretanto, essa não deve ser uma forma de
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manipulação e aprisionamento do leitor, mas sim uma forma de "apresentar
pontes ou permitir que ele mesmo construa as suas." (PETIT, 2008, p.184).
Para os jovens que têm "medo" do livro ou da leitura, um iniciador ao
livro, o mediador, poderá ser o sujeito autorizador e legitimador do desejo pela
leitura e o conhecimento. E, como bem reflete Petit (2008):
Esse mediador é com frequência um professor, um bibliotecário
ou, às vezes, um livreiro, um assistente social ou um animador
voluntário de alguma associação, um militante sindical ou
político, até um amigo ou alguém com quem cruzamos (...) às
vezes a professores, e mais frequentemente a bibliotecários,
deixando-lhes a tarefa de transpor para a sua própria atividade
e para seu próprio contexto, essas experiências de um outro
continente. (p.149)

No processo de mediação, qualquer encontro com a pessoa ou situação
pode ser o início de uma nova relação com os livros. O que passa a ser
importante e fundamental, para criar esses encontros, é aumentar e multiplicar
as possibilidades de mediação. E, aos mediadores, fica uma sugestão de
Michèle Petit (2013):
O que podem fazer os mediadores de livros é, certamente,
levar as crianças - e os adultos - a uma maior familiaridade,
uma maior naturalidade na abordagem dos textos escritos.
Transmitir suas paixões, suas curiosidades, e questionar sua
profissão, e sua própria relação com os livros, sem ignorar seus
medos. Dar às crianças e aos adolescentes a ideia de que
entre todas essas obras, de hoje ou de ontem, daqui ou de
outro lugar, existirão certamente algumas que saberão lhes
dizer algo em particular. (p.61)

O processo de formação do leitor, denominado letramento (STREET,
2014) é uma tarefa contínua e que não se constitui como um fim em si mesmo.
É um processo, ou como define Graça Paulino (2014):
Talvez seja uma forma no plural o modo mais adequado de
explicitar as diferenças entre as práticas de leitura, derivadas
de seus múltiplos objetivos, formas e objetos, na diversidade
também de contextos e suportes em que vivemos. (p.56)
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Ou seja, múltiplos indivíduos, participando da sociedade local e global,
se relacionando de diferentes maneiras com a leitura e a escrita, em seus
diferentes suportes; de formas diversas, criando e recriando, apropriando-se da
leitura e da escrita de forma autônoma e crítica.
O modelo ideológico de letramento, proposto pelo antropólogo Brian
Street (2014), contempla letramento como uma prática social e cultural
imbricada pelas estruturas sociais e as relações de poder decorrentes desta
sociedade. Esse modelo reconhece e valoriza as diferentes formas de ser e
estar no mundo em que as diversas culturas e seus usos da leitura e da escrita
estabelecem relações plurais com os sujeitos e com o mundo, desse modo
Street (2014) diz:
Precisamos, assim, não só de modelos "culturais" de
letramento, mas de modelos "ideológicos", no sentido de que
todos esses casos e usos e significados de letramento
envolvem lutas em prol de identidades particulares contra
outras identidades frequentemente impostas. (p.149)

Para o antropólogo, o letramento não pode ser percebido sem relações
culturais, históricas e sociais externadas através de práticas de leitura e escrita,
o que vai muito além de adquirir conteúdos e dominar o código de escrita. E
Street (2014, p.149) continua refletindo:
uma reconfiguração de letramento como prática social crítica
exige que levemos em conta essas perspectivas históricas e
também transculturais na prática de sala de aula e que
auxiliemos os alunos a situar suas práticas de letramento (...).
(p.149)

Sob a perspectiva do letramento, o aluno aprende "modelos culturais de
identidade e personalidade, não apenas a decodificar a escrita ou escrever
com determinada caligrafia" (STREET,2014,p.154). O letramento não é
simplesmente adquirir conteúdo, mas é antes de tudo um processo de prática
social crítica.
No texto A Centralidade da cultura para o estudo das práticas de leitura:
episódios que inspiram um pensar, Ferreira, Maziero e Silva (2019) explicam
que a escola historicamente é o local social e cultural legitimador do ensaio da
leitura e da escrita. Apesar do envolvimento direto (professores) e indireto
(mercado editorial, políticas governamentais, etc), as práticas de leitura e de
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escrita são múltiplas e não são de exclusividade da escola. Podendo ser assim
contextualizadas pelas autoras:
(...) elas são partilhadas socioculturalmente e reinterpretadas a
cada ato individual, sendo aprendidas e ensinadas
culturalmente. Nesse sentido, são práticas situadas, datadas,
regradas, produzidas em determinadas comunidades e que
ganham movimento, sentido, visibilidade, nas ações dos
homens, visando propósitos definidos intencionais e, por isso,
possíveis de participar de nossa memória, como uma rede, nos
diferentes contextos da atividade humana em que são
realizadas. (p.158)

Pela mediação, os leitores são expostos a diferentes formas e tipos de
leitura de acordo com a sociedade em que vivem e se movimentam. Para as
autoras, através de estudos e observações a partir de práticas cotidianas, ficou
evidente que as práticas de leitura e da escrita são ensinamentos
compartilhados socialmente e culturalmente, mas o seu aprendizado é
individual e único.
A prática cultural passa a ter sentido para o indivíduo quando este
possui uma intenção e propósito definido. Conduzidas pelos estudos de Roger
Chartier, as autoras nos convidam à reflexão de que sendo a leitura uma
prática cultural tão natural, ela fez e faz parte de tudo e de todos sempre.
Entretanto, segundo as pesquisadoras, mesmo os textos que escolhemos ler,
não o leremos da mesma maneira sempre. Elas acreditam que as práticas de
leitura

produzidas

em

decorrência

de

situações

de

comunicação

contextualizadas das atividades humanas é que irão produzir sentido para
quem lê.
Dessa forma, Ferreira, Maziero e Silva (2019) e Chartier (1998)
evidenciam o fato de que mesmo sendo sistematizadas e tendendo a um tom
mais formal com a mediação da escola, as práticas de leitura requerem dos
leitores um aprendizado mais amplo e questionador culturalmente e
socialmente. E é cada vez mais urgente a necessidade desse aprendizado
tendo em vista a fragmentação das leituras e do conhecimento veiculadas na
sociedade contemporânea.
Não se trata entretanto de que a prática da leitura seja a reprodução do
pensamento crítico ou não de determinado autor e/ou suporte, " o que
implicaria em coincidir o sentido pretendido e o sentido desejado, uma espécie
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de acordo cultural" (FERREIRA,MAZIERO E SILVA, 2019, p. 169), trata-se
então de construção e reconstrução de significados, uma tarefa dos
mediadores, da sociedade e dos leitores.
A

partir

dessas

constatações,

fica

evidente

a

mudança

de

comportamento, interações pessoais e profissionais da população e mais ainda
da geração que nasceu no mundo tecnológico, como a nova geração,
denominada pelo filósofo Michel Serres (2013) de "Polegarzinha"2 . Ele nos
convida a refletir sobre como transmitir o saber, visto que o conhecimento
outrora transmitido por uma pessoa detentora desse conhecimento, a partir do
renascimento e da imprensa, poderia continuar sendo relevante, mas não era
mais necessária essa mediação.
As percepções e interações que temos como tempo e o espaço estão
alteradas em função das novas tecnologias que vêm se desenvolvendo desde
a década de 1950 e muito mais acelerada desde os anos 1990, com a
implantação e expansão da internet no nosso país. O conhecimento, a leitura e
a escrita para os jovens nascidos na era digital, se dá de outra forma.
E hoje, estamos imersos no mundo da internet, com todas as
informações e conhecimentos acessíveis em todos os locais e na palma da
mão, sobre essa transmissão do saber Serres (2013) comenta:
Certamente objetivado, mas, além disso, distribuído. Não
concentrado. Vivíamos em um espaço métrico, como já disse,
que se referia aos centros, a concentrações.
Uma escola, uma sala de aula, um campus, um auditório
universitário representam concentrações de pessoas, de
estudantes e professores, livros em bibliotecas, aparelhagem
nos laboratórios... Todo esse saber, essas referências, esses
textos, esses dicionários se encontram agora distribuídos por
todo o lugar, na sua própria casa - até observatórios! -, eles
estão por todos os espaços por onde você se desloca. Além
disso é possível contatar colegas ou alunos onde quer que
estejam; eles vão responder facilmente. (p.26)

2

“Foi por vê-los, admirado, enviar SMS com os polegares, mais rápidos do que eu jamais
conseguiria com todos os meus dedos entorpecidos, que os batizei, com toda ternura que um
avô possa exprimir a Polegarzinha e o Polegarzinho". (p. 20).
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Os softwares, bancos de dados, aplicativos e sites de busca, podem
tratar os dados, informações e todas as pesquisas realizadas com uma
velocidade poderosa.
Michel Serres nos convida a refletir sobre a mudança no modo de viver,
trabalhar e estudar pelo qual passa a humanidade desde os nossos
antepassados que tinham sua cultura "(...) assentada na Antiguidade grecolatina, na Bíblia judaica, em algumas tabuinhas cuneiformes e em uma préhistória curta" (2013, p.17). Hoje os jovens vivem um outro tempo com
facilidades de locomoção, acesso ao conhecimento e interação cultural e
social.
Para Serres, há muito tempo as mídias exercem fascínio e poder sobre
os jovens, inclusive tendo assumido a função do ensino. E tal fato talvez resida
na acessibilidade e linguagem sedutora aos quais os jovens estão expostos,
segundo comenta Serres (2013):
Essas crianças, então, habitam o virtual. As ciências cognitivas
mostram que o uso da internet, a leitura ou a escrita de
mensagens com o polegar, a consulta à Wikipédia ou ao
Facebook não ativam os mesmos neurônios nem as mesmas
zonas corticais que o uso do livro, do quadro-negro ou do
caderno. Essas crianças, podem manipular várias informações
ao mesmo tempo. Não conhecem, não integralizam nem
sintetizam da mesma forma que nós, seus antepassados.
Não tem mais a mesma cabeça. (p. 19)

É importante e fundamental que essas mudanças sejam levadas em
conta por parte dos mediadores (família, escola, biblioteca, clubes de leitura,
sociedade,...) para que efetivamente possamos compreender as práticas
cotidianas dos jovens leitores e em especial dos jovens de São João del Rei.
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2. Práticas de leitura entre os jovens: uma breve revisão

Considerando-se a predominância de práticas de leitura realizadas por
meio da internet, indicadas pelos jovens nos questionários a serem explorados
no próximo capítulo, julgamos fundamental fazer um breve levantamento do
que já foi pesquisado sobre leitura de jovens na internet.
Para tanto, nesse levantamento inicial foram acessados artigos, teses e
dissertações disponibilizados virtualmente, incluindo o catalogo de Teses e
Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), levando em consideração os últimos 5 anos (2014 a 2019).
O artigo "Internet x Leitura: aliadas ou rivais no incentivo à leitura?" de
Célia Regina Delácio Fernandes (2018), traz um diálogo entre os hábitos de
leitura dos adolescentes, a falta de mediação adequada entre a leitura e os
jovens e as novas tecnologias. O artigo utilizou a metodologia de revisão
bibliográfica e um estudo de caso realizado através de um questionário
estruturado com os alunos do 2ª ano do ensino médio de uma escola estadual
na cidade de Governador Valadares - MG. Os resultados apresentam jovens
cada vez mais conectados no mundo virtual e a falta de mediação do
ensino/aprendizagem através dos meios digitais.
Uma outra pesquisa, "Fanfictions, juventude e multiletramentos" de
Anderson Nunes Rocha (2017), desvenda o gênero de fanfictions que foi citado
na nossa pesquisa, por um jovem que diz gostar desse gênero de literatura.
Segundo o autor, funfiction pode ser traduzida para o português como "ficção
de fã", e se constrói a partir de narrativas, sem fins lucrativos, por fãs de um
personagem e ídolos. Após sua revisão bibliográfica, Rocha chegou à
constatação de que são poucos os estudos nessa área e que representa uma
poderosa ferramenta para a aquisição de múltiplos letramentos.
A pesquisa de Ana Cláudia de Oliveira Guizelini Merli (2016), analisa 4
pesquisas sobre a relação entre leitura e a tecnologia estabelecidas entre a
internet, o ciberespaço e o hipertexto. Os trabalhos selecionados por Merli para
a análise permitiram discutir o uso das tecnologias no desenvolvimento da
leitura e escrita, as práticas de comunicação na internet (leitura e escrita de
jovens) e o papel do mediador das mídias digitais.
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A dissertação de Gustavo Borges de Sousa (2017), intitulada "O livro, a
crise da leitura e a preferência textual dos adolescentes", realizou uma revisão
bibliográfica para a compreensão da evolução da leitura e o levantamento de
possibilidades para colocar a leitura de clássicos literários novamente em
destaque para os adolescentes, sem no entanto desconsiderar a preferência
destes pelo uso das novas tecnologias. O trabalho evidenciou o uso exagerado
de tecnologias pelos jovens e o distanciamento da leitura impressa e de
clássicos da literatura.

O objetivo seria o de criar plataformas de leitura

interativas com os textos de clássicos, para que através dessa simbiose entre o
texto e as tecnologias interativas, ao gosto dos jovens, pudessem ser uma
fonte de resgate do prazer pela leitura que foi perdido ao longo do tempo dos
textos clássicos literários.
O trabalho de doutorado de Mônica Daisy Vieira Araújo (2016), com o
título " Práticas de leitura literária digital entre leitores jovens" realizou uma
investigação quantitativa e qualitativa com a aplicação de questionário e
entrevista com jovens de 15 a 18 anos, para compreender suas práticas de
leitura de literatura digital. Com o resultado, a autora constatou que a prática de
leitura literária em suporte digital ou impresso não depende da preferência dos
jovens, mas do acesso a elas. Para os jovens entrevistados o que importa é o
acesso a obra e não o tipo de suporte.
O trabalho intitulado " Esse jogo daria um ótimo livro" da pesquisadora
Aline Akemi Nagata (2016), busca compreender o funcionamento da narrativa
transmidiática nos materiais de games e das suas ramificações, as chamadas
"literatura gamer".

3

Outro ponto de busca no trabalho é a compreensão do

papel ocupado pelos games e por sua literatura na vida das pessoas que
gostam deste tipo de leitura e jogo. Para a tese, foi feito um levantamento de
tais publicações descritas acima, no mercado editorial e para posterior seleção
do corpus do trabalho.
Com base em sua trajetória acadêmica e experiência docente a
pesquisa ocorreu através do conhecimento empírico das questões: o que os
jovens leem, porque leem e a influência dos mediadores na leitura. Aliado a

3

Estilo de publicação no Brasil que tem por público-alvo os jovens.
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isso, a professora possui um interesse na presença das mídias (cinema,
televisão, computador, videogame) por todos os locais e em todo o tempo.
Dessa forma, o objetivo geral da pesquisa segundo Aline Akemi Nagata
(2016) é: "compreender o funcionamento da narrativa transmidiática na
literatura gamer". E especificamente entender qual o papel ocupado por esse
tipo de literatura na sociedade, assim como quais são as exigências que essas
leituras demandam de quem as lê, e as consequências para a formação do
leitor.
O interesse da autora também está no fato de encontrar as razões que
levam um jovem a ler mesmo que ele seja considerado um "não-leitor" e esteja
cercado de mídias por todos os lados e que podem ser consideradas mais
atrativas do que um livro.
O trabalho é composto pelas relações da leitura, do leitor e da leitura
digital. Expõem as peculiaridades dos games, da literatura gamer, bem como o
nicho editorial desse tipo de literatura. Também é realizada a análise e
apresentação dos games e sua literatura: Assassin's Creed, Resident Evil e
Starcraft.
Em seu texto ela procura incentivar uma reflexão sobre uma prática
cultural que a indústria dos jogos e das editoras já enxergou como um grande
mercado e vem se desenvolvendo cada vez mais para atrair, cativar e fidelizar
não só crianças e jovens mas também leitores-adultos. Como pontua Nagata,
(2016, p.137): "(...) a indústria enxergou no jovem leitor um potencial de lucro,
enquanto a escola não forma este mesmo leitor para criticamente lidar com
esses materiais, (...) tentando manter as práticas como elas são hoje (...)".
Segundo a autora, ao considerar a pedagogia midiática, teremos um
espaço mais amplo, de aprendizado e interação. Porém não se trata de
"incorporar essa cultura ao ambiente escolar, mesmo porque isso não só
enfraqueceria seu poder de atratividade, lembremos que um game é divertido"
(NAGATA, 2016, p.138), nem tampouco torná-la o bode expiatório para o
fracasso escolar, mas achar um meio termo onde todos se beneficiem com
essas novas formas de aprendizado e de leitura.
Com o trabalho intitulado "Leitores e E-Books: novas formas de leitura e
aquisições", o pesquisador Carlos Henrique Tavares de Freitas (2018) inicia
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contextualizando e relacionando a leitura imersiva aos e-books como forma de
potencializar o conhecimento cognitivo.
Ele explica que a leitura do e-book é considerada imersiva, pois envolve
a "atenção do leitor em torno do "objeto" de leitura, processo que para o
pesquisador não acontece na leitura dos livros impressos que ele classifica
como leitura sequencial. A sua inquietação diante do impacto das tecnologias
na sociedade contemporânea e na educação fez com que o objetivo da sua
pesquisa fosse o de analisar a maneira como ocorre o processamento da
leitura de e-books e como se estabelece as aquisições cognitivas da imersão
nesse tipo de leitura.
Seu método de trabalho compreende uma pesquisa exploratória com
abordagem qualitativa dividida em dois momentos: o primeiro visa a uma
caracterização dos sujeitos e suas práticas de leitura e no segundo momento
foram feitas entrevistas e observação de atividades de leitura dos e-books.
A coleta de dados contou com 384 sujeitos para sua caracterização e
posterior análise, com aplicação de questionário eletrônico, entrevistas e
atividades de leitura de imersão com e-books.
Ao final das análises e apresentação dos resultados Freitas (2018)
confirma sua tese de que a leitura imersiva de e-books produz interações e
aquisições particulares - que para a Educação, atravessada pelo contexto
contemporâneo das tecnologias e pelo uso do e-book, estes devem ser
considerados instrumentos potencializadores de novas aprendizagens.
Anderson Nunes Rocha (2019), com sua tese Juventude, Gênero
Fanfiction e Letramento Digital: um estudo das práticas de leitura e escrita no
ensino médio, investiga o gênero fanfiction4, suas possíveis contribuições para
o letramento digital, para a leitura e escrita de jovens do ensino médio. A
pesquisa possui alguns questionamentos acerca da interação entre as práticas
sociais de seus estudantes e a escola.
Além do levantamento bibliográfico, a pesquisa de campo aconteceu por
meio de um estudo de caso, no contexto da rede pública estadual de ensino na
4

"Também conhecida como fanfic, esta palavra pode ser traduzida como ficção de fã, e se trata
de um gênero discursivo, cuja produção se caracteriza por narrativas ficcionais. É um gênero
construído a partir de textos escritos por terceiros, sem fins lucrativos, e seus autores se
utilizam de personagens ou universos ficcionais, seja de literatura, cinema, quadrinhos ou
qualquer outra mídia." ( ROCHA, 2019, p. 15)
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região metropolitana de Belo Horizonte; incluindo a professora da turma de 1º
ano do Ensino Médio e os alunos como sujeitos da investigação. Os dados
coletados foram por meio de questionário, entrevista e práticas de leitura e
escrita na sala de aula.
O problema de pesquisa que o estudo procurou responder foi de que
forma são exploradas as práticas sociais dos estudantes em relação a sua
leitura e escrita pela escola. Dessa forma o pesquisador precisou conhecer o
espaço-tempo da aprendizagem da escola onde fez a coleta de dados e
realizar um estudo mais profundo sobre letramento digital. Rocha (2019)
também realiza um levantamento de documentos sobre as políticas públicas
que visam a promover o uso da tecnologia digital no espaço escolar. Ao
analisar esses documentos, constata que eles evidenciam a importância e a
necessidade para a mudança da escola em consonância com o dinamismo
juvenil. Tomar atitudes mais concretas e não somente prescritivas para uma
real mudança.
O pesquisador também expõe o conceito de letramento digital, que é de
grande relevância para o trabalho que Rocha (2019) se propõe:
(...) o letramento digital implica muito mais que adquirir técnicas
e habilidades no uso do computador e da internet. É sobretudo,
fazer isso de forma crítica e consciente de responsabilidades,
deveres e direitos, com o objetivo de produzir sentidos que são
formados culturalmente. (p.27)

Diante dos sujeitos de sua pesquisa - alunos do ensino médio - ele
considera através dos autores nos quais se baseia, que a escola e o professor
são agentes importantes para o fomento do letramento digital.
Na sua metodologia os jovens foram apresentados ao gênero de
fanfiction e logo depois participaram de uma sequência didática para a coleta
de dados. E, ao analisar estes dados, o autor concluiu que as práticas
pedagógicas que incluam as fanfictions podem efetivamente contribuir para o
desenvolvimento das habilidades de escrita e leitura dos alunos. Ele destaca
por fim que é fundamental a participação do aluno e do professor na
interlocução entre letramento escolar e não escolar, para o desenvolvimento do
letramento digital.
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Em uma dissertação de Mestrado, O livro, a crise da leitura e a
preferência textual dos adolescentes, a quantidade e a qualidade da leitura por
jovens do Ensino Médio é o tema que o professor e pesquisador Gustavo
Borges de Sousa (2017) trata em seu trabalho.
Seu corpus de análise se constituiu de uma pesquisa (SOUSA, 2017):
(...) na qual pudéssemos ter a dimensão, ainda que por
amostragem (5% dos alunos do Ensino Médio de uma escola
particular), do volume, da espécie e da frequência com que tal
aluno entra em contato com os clássicos frente ao tempo de
uso de mídias tecnológicas como smartphones, tabletes,
computadores de mesa e notebooks." (p.10-11)

Dessa maneira, o objetivo geral do trabalho segundo o professor é
mostrar um mecanismo de leitura diferente do que os alunos estão
acostumados com o livro e consideram "fatídico" (SOUSA, 2017). O trabalho foi
organizado com uma visão panorâmica sobre a leitura no Brasil colonial,
imperial e republicano; uma análise da pesquisa de campo e as conclusões
finais.
Com os jovens de sua pesquisa o professor chegou à conclusão de que
o livro está distante de suas vidas. As mídias tecnológicas tem exercido maior
fascínio pela sua interatividade. A pesquisa observa, segundo Sousa (2017):
(...) a necessidade de aproximação do mundo moderno em
relação ao pós-moderno. Isso pode ser traduzido pelo estímulo
ao consumo de clássicos literários (representante do mundo
moderno por meio de jogos de computador criados para
smartphones, tabletes e computadores (representante do
mundo pós-moderno). (p.92)

Gustavo Borges de Sousa encerra a pesquisa nos dizendo que a leitura
de um clássico, qualquer que seja seu suporte, é saudável e importante para a
reorganização do indivíduo.
A escolha desses trabalhos como referência, se deve ao fato de
dialogar de maneira sistemática com o foco da nossa pesquisa. Mesmo com
uma pequena variação entre faixa etária e níveis de ensino, os sujeitos dessas
pesquisas também estão inseridos no mundo digital têm dificuldades de
enxergar nas leituras impressas fontes de conhecimento e prazer.
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Como nos mostram os estudos desse capítulo e os questionários da
nossa pesquisa, na medida em que a internet ocupa a maior parte do tempo
na vida dos jovens - seja para leitura, estudos, entretenimento e interação
social – as teses defendidas acima nos contam sobre a necessidade de uma
interação e mediação por parte da família e da escola, no sentido de aliar as
tecnologias que são ponto de interesse entre os jovens e o gosto pela leitura.
Sob a mesma perspectiva de uma escuta mais atenta aos jovens
pesquisados, esses trabalhos foram importantes também para o nosso, pelo
fato de que em seu processo de construção de dados os recursos utilizados
foram os questionários e as entrevistas.
No entanto, nossa pesquisa tem um ponto a ser destacado das demais,
pois não foi um estudo realizado dentro das escolas. Os sujeitos dessa
pesquisa são jovens que têm em comum a faixa etária, porém pertencem a
comunidades escolares diferentes.
O interesse se concentrou em suas práticas de leituras fora da escola,
embora em alguns momentos as questões da escola vieram à tona, porque
fazem parte de suas práticas sociais, como veremos no capítulo a seguir, na
análise das entrevistas.
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3. Práticas de leituras dos jovens de São João del Rei

Inicialmente o foco dessa pesquisa estaria voltado para a leitura de
quadrinhos pelos jovens, com suas preferências e interações com esse tipo de
leitura. No entanto, ao aplicar o questionário, percebemos que as respostas
estavam muito mais voltadas para as leituras na internet, movimentação e sua
presença nas redes sociais.
Diante desses dados apontados pelas respostas nos questionários, a
mudança do objetivo geral e dos específicos dessa pesquisa foi fundamental
para a análise dos dados obtidos.
Assim, o objetivo geral dessa pesquisa é investigar as práticas de
leituras de jovens da cidade de São João del Rei - MG, com idades que variam
dos 14 aos 18 anos. E como objetivos específicos, os hábitos e motivações
para a leitura e os efeitos a de leituras na internet na vida dos jovens leitores.
Para se chegar aos objetivos geral e específico, foi necessário investigar
através da entrevista a relação com a leitura e práticas culturais no geral, bem
como a relação estabelecida entre esses jovens e as mídias sociais. Partimos
do pressuposto de que essa interação dos jovens com a leitura é constituída de
múltiplas relações entre condições sociais, culturais e econômicas.
Inicialmente os questionários5 seriam aplicados a um público de 26
jovens, com idade entre 14 a 17 anos, pertencentes ao Programa Jovem
Aprendiz do Senac, instituição na qual leciono. Verificamos, porém,
possibilidade de aplicação do questionário on-line, através do Google Drive, e
dessa forma pôde-se ampliar o número de sujeitos, para que os colegas e
amigos desses alunos também pudessem participar. Pela facilidade da criação,
organização, distribuição e recebimento dos dados, o questionário on-line
permite o acesso de qualquer dispositivo tecnológico, facilitando assim o
contato com os jovens. Dessa forma, aumentamos em um ano a faixa etária,
passando para 18 anos, ficando então dos 14 aos 18 anos. Assim,
conseguimos obter um maior público participante totalizando 112.

5

Anexo 1
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Para a composição do questionário, tomou-se como base a pesquisa
Retratos da Leitura no Brasil - 4 ª edição - Instituto Pró-Livro - IPLMarço/20166, e o artigo da Profª Drª Maria do Socorro Alencar Nunes Macedo
intitulado "Perfil Sociocultural dos professores de 1º a 5º ano da Rede
Municipal de Recife, de 2019. Optou-se então por elaborar um modelo semiestruturado, com questões de múltipla escolha e algumas perguntas abertas.
As perguntas foram relativas à escolaridade dos jovens e dos seus pais,
questões de cunho socioeconômico, atividades de lazer preferidas, vivências
no mundo virtual e perguntas específicas sobre leitura.
Posteriormente, foi realizada uma entrevista com jovens selecionados
nesse grupo que respondeu ao questionário, utilizando o critério do gosto ou
não pela leitura. Inicialmente a intenção seria uma entrevista com todos os seis
jovens (3 que disseram gostar de ler e 3 que disseram não gostar de ler), por
acreditarmos que essa interação entre todos traria mais espontaneidade e no
momento da entrevista.
Ao apresentar os resultados da pesquisa a intenção é fazer uma breve
análise dos dados, ficando a análise mais aprofundada do relato dos jovens
sobre suas práticas sociais de leitura jovens no momento da entrevista.

3.1. Perfil dos sujeitos da pesquisa

Existem

problemas

e

temas

educacionais

que

para

uma

contextualização e posterior estudo, análise e compreensão, precisam ser
realizados através de dados quantitativos. A observação dos números é
importante, porém devemos atentar para a forma como serão coletados esses
dados, pois, de acordo com: " as boas análises dependem de boas perguntas
6

Essa pesquisa, realizada pelo Instituto Pró- Livro – IPL que é uma associação de caráter
privado e sem fins lucrativos mantida com recursos constituídos, principalmente, por contribuições
de entidades do mercado editorial, tem como objetivo principal o fomento à leitura e à difusão do
livro. Tem ainda como objetivo: avaliar impactos e orientar políticas públicas do livro e da
leitura, para melhorar os indicadores de leitura do brasileiro. Promover a reflexão e estudos
sobre os hábitos de leitura do brasileiro para identificar ações mais efetivas voltadas ao
fomento à leitura e o acesso ao livro. Promover ampla divulgação sobre os resultados da
pesquisa para informar e mobilizar toda a sociedade sobre a importância da leitura e sobre a
necessidade de melhorar o “retrato” da leitura no Brasil.
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que o pesquisador venha a fazer, ou seja, da qualidade teórica e da
perspectiva epistêmica na abordagem do problema, as quais guiam as análises
e interpretações". Bernadete A. Gatti (2004, p.13).
Sob esse aspecto, o método de quantificação dos dados é um recurso
para auxiliar os pesquisadores na reflexão aliando-os às perguntas que devem
ser respondidas, e sempre levando em consideração o contexto em que esses
dados foram produzidos. Como explica Gatti (2004):
Pressupõe um conhecimento amplo e aprofundado da área em
que os problemas estudados se situam. Pressupõe, pois, o
domínio de teorizações e o conhecimento de seus contornos
epistêmicos. Este domínio permite escapar ao uso mecânico de
técnicas de análise quantitativa, permite ainda detectar os maus
usos dessas técnicas e as distorções de análise. (p.14)

Com relação à faixa etária delimitada, observamos que os jovens que
mais responderam ao questionário estão na casa dos 16 anos (30,6%),
seguidos pelos de 17 anos com (26,8%). O gênero feminino foi responsável
por 73 (65,2%) das respostas e 39 (34,8%) do gênero masculino.

Gráfico 1 - Gênero
Fonte: a autora

No que se refere à cor e etnia, 66 (58,9%) se declararam brancos,
(30,4%) 34 pardos, (9,8%) 11 negras e 1 pessoa, ou seja (0,9%) do total de
respostas se reconhece como integrante de uma outra.
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Gráfico 2 – Cor e etnia
Fonte: a autora

Observando o perfil econômico desse grupo, percebemos que no geral
eles possuem acesso a bens materiais, que trazem conforto e bem estar para
as pessoas. O total de 100% dos jovens afirmaram possuir eletrodomésticos
básicos como geladeira e televisão. O acesso à máquina de lavar é de (95,5%)
e ao microondas por (81,3%). Podemos observar que o acesso a bens
materiais é bastante expressivo.
A internet está presente na vida de (98,2%) dos jovens e (83,9%)
disseram possuir computador. O que nos leva a crer que esses acessos à
internet se dão através da assinatura e compra de planos para smartphones e
wi-fi.

Gráfico 3 - Perfil econômico
Fonte: a autora
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Nas questões relacionadas à escolaridade, não encontramos relato de
pais que não sabem ler nem escrever; apenas 1 jovem disse que os pais não
frequentaram a escola.
Em relação ao Ensino Fundamental Completo temos formados a mãe 8
(7,1%) e o pai com 16 (14,3%). Portanto, nessa etapa do ensino as mães dos
jovens que responderam ao questionário completam menos o ensino
fundamental em relação aos pais desses jovens.
Já, no Ensino Médio, tanto a mãe quanto o pai têm a mesma taxa de
conclusão 40 respostas para cada (35,7%). Porém a porcentagem de não
conclusão do ensino médio das mães é de 11 (9,8%) e dos pais 9 (8%).
No Ensino Superior, a taxa de conclusão é maior entre as mães 28
(25%) em relação aos pais 23 (20,5%). No que se refere à desistência do curso
superior, os pais tendem a desistir mais 4 (3,6%) do que as mães 2 (1,8%).

Gráfico 4 - Escolaridade da Mãe
Fonte: a autora
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Gráfico 5 - Escolaridade do Pai
Fonte: a autora

Perguntamos aos jovens quais atividades culturais eles realizam com
mais frequência. A tabela abaixo confirma um dado da pesquisa Retrato da
Leitura no Brasil 4 (FAILLA, 2016) sobre as práticas culturais da população
jovem brasileira que gasta a maior parte do seu tempo livre navegando na
internet.

Gráfico 6 - Atividades culturais mais frequentes
Fonte: a autora
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Na nossa pesquisa 111 (99,1%) dos jovens leitores afirmaram navegar
na internet, e como visto anteriormente nos fatores socioeconômicos, tal
interesse e facilidade se deve ao fato de possuírem acesso a essas
tecnologias.
Mesmo com o dado socioeconômico anterior de que (100%) possuem
aparelhos de televisão em casa, o interesse dos jovens em assistir ao conteúdo
veiculado nesse meio de comunicação não tem a mesma expressividade com
relação à navegação na internet, no entanto, 83 (74,1%) deles fazem uso da
televisão como atividade cultural, acompanhando uma tendência na sociedade
brasileira.
O cinema é apontado por 56 (50%) dos jovens como uma atividade
cultural exercida por eles. Logo depois, a prática cultural de menor adesão são
os shows de música 24 (21,4%) que para essa faixa etária, de 14 a 18 anos,
são mais frequentes em eventos de feiras agropecuárias e eventos da
Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ).
Uma surpresa foi o fato de que 21 (18,8%) ainda têm como prática
cultural a ida à biblioteca.
As práticas culturais menos citadas foram a ida ao teatro 1 (0,9%) e ao
museu 2 (1,8%), assinalada por uma pessoa em cada. Em se tratando de uma
cidade como São João del Rei, cidade histórica que possui teatro e vários
museus, podemos suspeitar que poucas estão sendo as mediações que
foquem nesses espaços culturais.
Observa-se, assim, que muito ainda é preciso fazer para proporcionar a
esses jovens momentos de letramento, reconhecidos por Street (2014) como
formas de estar no mundo e nas relações sociais decorrentes dessas
interações com diferentes formas de conhecimento e acesso a cultura escrita.
A leitura pode ser uma forma de auxiliar a construção de si mesmo,
causar uma abertura para o outro, ser uma fonte de prazer ou informação,
sabendo que, "Para nós, leitor é aquele que lê diferentes suportes impressos
ou digitais que circulam na sociedade " (MACEDO, 2019, p. 368). As questões
propostas para os jovens sobre a sua relação com a leitura, foram: Você gosta
de ler e por quê? Que importância você atribui à leitura na sua vida? E, como
podemos observar no gráfico 7 abaixo, a maioria dos jovens 82 (73,2%) disse
gostar de ler. E apenas 30 (26,8%) afirmaram não gostar de ler. Para esses
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que não gostam, a justificativa foi a preguiça, "não ter paciência para ler livro",
"porque simplesmente não gosto", além do fato de acharem entediante, temos
aqueles que sinalizaram preferir filme ou a série baseada no livro.

Gráfico 7 - Relação dos jovens com a leitura
Fonte: a autora

Porém, dos que disseram gostar de ler, uma série de justificativas foram
apresentadas, entre elas estão: aumentar o conhecimento e o vocabulário,
distração e divertimento, melhorar a escrita, vivenciar outras histórias sem sair
do lugar, entre outras. Seguem algumas respostas encontradas pelos jovens
que disseram gostar de ler e que chamaram a atenção:
"meus pais me ensinaram a gostar";
"me dá paz, relaxa, me faz viajar, ter inspiração para escrever minhas
próprias histórias";
" os livros me permitem ter mil vidas";
" Acho muito interessante a possibilidade de viajar por outros mundos
através dos livros. Também gosto de conhecer e adicionar novas palavras ao
meu vocabulário";
"gosto de me imaginar vivendo as histórias literárias, gosto do
conhecimento que a história e a filosofia proporciona";
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"Porque é um modo de entretenimento, para acalmar e ampliar
conhecimentos. Acho super importante, ainda mais em meio a tantos
indivíduos manipulados".
Observando essas respostas, recorremos a passagens no texto de Petit
(2013) que corrobora as falas desses jovens:
Ela [a leitura] marca a conquista de um tempo e de um espaço
íntimo que escapam ao domínio do coletivo (p.146)
Espaços abertos para outra coisa, relatos de outros lugares,
lendas ou ciências. Espaços onde voltar às fontes, onde manter a
própria dignidade (p. 17)
Leitura: território íntimo que ajuda na elaboração da
individualidade, ao qual está unida a capacidade de resistir (p.109)
A literatura não o esqueçamos, é um vasto espaço de
transgressão (p.49)

Muitas vezes encontramos nas respostas o sentido da leitura em fazer
"viajar" para outros lugares e permitir conhecer e vivenciar outras realidades,
ou resistir às adversidades como comenta um outro jovem: " para não ter que
aguentar umas pessoas perto eu leio pro tempo passar e eu sair".
Quanto ao questionamento da importância da leitura na vida de cada
um, até quem afirma não gostar de ler reconhece sua importância, pois é uma
forma de distrair e passar o tempo, de adquirir conhecimentos, crescer
profissionalmente e pessoalmente. Para analisar esse tópico, escolhemos duas
falas que mostram o reconhecimento da importância da leitura para os jovens:
"Ela está em todo lugar, precisamos da leitura para quase tudo" e " Não sou
feliz sem ela".
Quanto aos tipos de suporte mais utilizados pelos jovens para a leitura,
foram oferecidos no questionário 6 tipos de suporte para que marcassem pelo
menos 3 que fossem mais utilizados e foi dada também uma opção para
escrever algum outro tipo que não estivesse na lista. Com isso observamos no
Gráfico 8, que a grande maioria 87 (35,8%) prefere livros de literatura (poesia,
romance e conto), o que ilustra as falas anteriores sobre viajar na leitura, ter mil
vidas, inspirar a escrita de textos próprios, entre outros comentários.
Logo depois temos as revistas informativas e científicas 52 (21,4%),
seguidas pelas revistas em quadrinho 44 (18,1%), os jornais 22 (9,1%), as de
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entretenimento (moda, fofoca, decoração, etc) com 21 (8,6%) da preferência e
a leitura da Bíblia representa 17 (7%) na preferência total dos jovens.

Gráfico 8 - Suportes literários
Fonte: a autora

Para as opções de suporte que não constavam da lista, foram
registrados: aplicativos de notícia, livros on-line, quadrinhos pela internet e
Fanfic (Wattpad) - "Eu amo ler fanfic, é mais prático, pois é só puxar o celular
e ler", segundo o relato de um jovem.
Acerca da escolha de suportes literários em tempos digitais, Zélia
Versiani (2005), diz:
Com a ascensão das novas mídias eletrônicas, mais intensamente
os processos e procedimentos seletivos dos sujeitos leitores vêm
ocupando o centro das discussões sobre novas exigências ligadas
á sua formação. Esse diálogo entre novas mídias e livro (e
também outros suportes como jornal, revista, etc.) não representa
exclusões (...). Esse diálogo intenso e, às vezes, tenso opera
informações e trocas que alteram não só significados como modos
de apropriação e de compreensão das linguagens. Nesse sentido,
arriscando uma analogia, podemos dizer que, da mesma forma
que a fotografia alterou profundamente o modo de o homem se
relacionar com o mundo por meio da pintura, a leitura hipertextual
propicia hoje novos olhares sobre a leitura dos livros. (p.22)

Portanto, a formação mais ampla dos jovens leitores irá se construir com
base nesse repertório ampliado de suportes literários e nas formas de
apropriação dessa leitura e dessa escrita.
A razão mais citada pelos jovens para o fato de não terem lido muito nos
últimos tempos é a falta de tempo apontada por eles 80 (71,43%). As outras
razões são: preferência por outras atividades 41 (36,6%); não ter paciência
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para ler 28 (25%); o fato de não gostar de ler 20 (17,9%). Duas questões
aparecem muito próximas como justificativas com 15 (13,4%): a falta de
dinheiro para comprar livro e 14 (12,5%) um lugar apropriado para ler. Dois
jovens (1,8%) disseram ter dificuldades para ler e 4 (3,6%) disseram não ter
uma biblioteca por perto.

Gráfico 9 - Motivos para não ler
Fonte: a autora

O processo de influência e mediação entre texto e leitor, pode ser
observado com uma pequena diferença entre a influência do professor (a) 48
(42,9%) e da mãe 46 (41,1%); seguida logo depois por algum amigo 28 (25%).
Na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (FAILLA, 2016), levando-se em
consideração o universo pesquisado, 11% afirmaram ser a mãe a principal
influência pelo gosto da leitura e 8% reconheceram a influência de um(a)
professor (a). E a pesquisa de Macedo (2019), confirma essa tendência do
processo de mediação ser realizado pela figura materna, (30,7%) dos
professores questionados afirmaram ter sido a mãe a grande influência,
seguido de (22,7%) a influência de algum professor. Porém nessa pesquisa é
interessante observar o fato de que para 66% dos jovens ninguém os
influenciou nesse gosto pela leitura.
Porém é notável a diferença entre a influência da figura materna e da
influência paterna. Somente 19 (17%) dos jovens, desta pesquisa, disseram ter
a figura paterna presente nesse processo de mediação.
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Ainda foram citados, na opção "Outros" (motivos), a figura do Digital
Influencer, da madrinha, da irmã. Outros relatos mais completos nos dizem
que: "Eu mesma tomo a iniciativa; "Gosto Pessoal", "Eu mesmo, gostava de
séries e filmes"; "E minha tia, que é bibliotecária". Encontramos ainda: "Minha
mãe manda eu ler, mais eu não gosto.

Gráfico 10 - Influenciadores para o gosto da leitura
Fonte: a autora

Para refletir sobre esses dados da mediação entre texto e leitor, Paulino
(1997), diz:
A família e a escola - não apenas os professores, mas toda a
instituição e seus componentes, como bibliotecários,
coordenadores, diretoria - são as principais instituições
responsáveis pela formação de leitores, ao lado de bibliotecas
públicas, livrarias, amigos leitores, a quem se possa pedir livros
emprestados, por exemplo.
Concordo com pesquisadores que dizem que em primeiro
lugar, no incentivo e na formação do leitor, vem a família. (...) A
família constitui, portanto, peça fundamental na transmissão do
gosto pela leitura ou, melhor dizendo na criação de condições
que possibilitem a ela deixar uma herança cultura às crianças e
jovens, e que eles possam, realmente, apropriar-se do gosto
pelos livros, (...), "implantado dentro" do sujeito (...) (p.71)

Desse modo compreendemos o quão relevante é o papel da família (
especialmente da mãe) na formação leitora dos jovens, porém não podemos
esquecer das escolas, cuja maior influência citada nas pesquisas é o professor,
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e "a importância de políticas públicas que contribuam para a ampliação das
práticas de leitura na sociedade e na escola" (MACEDO, 2019, p.12-13).
Segundo Petit (2008):
O iniciador aos livros é aquele ou aquela que pode legitimar um
desejo de ler o que não está muito seguro de si. Aquele ou aquela
que ajuda a ultrapassar os umbrais em diferentes momentos do
percurso. Seja profissional ou voluntário, é também aquele ou
aquela que acompanha o leitor no momento, por vezes tão difícil,
da escolha do livro. Aquele que dá a oportunidade de fazer
descobertas, possibilitando-lhe mobilidade nos acervos e
oferecendo conselhos eventuais, sem pender para uma mediação
de tipo pedagógico.
O iniciador é aquele ou aquela que exerce uma função-chave para
que o leitor não fique encurralado entre alguns títulos, para que
tenha acesso a universos de livros diversificados, mais extensos.
Porque uma das especificidades dos livros é a sua enorme
variedade. (p.174-175).

Portanto a pessoa que influencia o outro é aquela que fortalecerá a
conexão entre leitura e leitor.
A pluralidade das obras literárias se observa nos diferentes objetos lidos,
as propostas do leitor ao escolher determinado tipo de objeto para a leitura, o
espaço social no qual o sujeito está inserido e a intenção ou não préestabelecida no ato da leitura.
Uma das perguntas do questionário era referente aos tipos e quantidade
de livros que têm em casa e ao observarmos o Gráfico 11, percebe-se a pouca
diferença existente entre os extremos: dos jovens que possuem até 10 livros
em casa 44 (39,3%) e dos que possuem mais de 30 livros em casa 42 (37,5%).
Na faixa de investigação compreendida entre até 20-30 livros em casa, eles
somam 26 (23,2%).
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Gráfico 11 - Quantidade de Livros em casa
Fonte: a autora

Quando indagados sobre quais os tipos de livros que têm em casa,
encontramos uma lista variada de suportes que vão desde os da literatura
clássica e moderna, os técnicos de administração, psicologia, filosofia,
dicionários e de artigos científicos; passando pelos livros didáticos, os contos,
romances, de poesia, biografia, ficção, séries (Senhor dos Anéis e Saga
Crepúsculo) e aqueles que são exigidos pela escola.
Além desses, foram citados ainda a Bíblia, os de alimentação, os de
autoajuda, os romances espíritas, os jornais e os quadrinhos (gibis).
Algumas falas abaixo sobre essas obras:
"Tem mais romance e alguns de suspense também. Mas geralmente eu
pego livro na biblioteca".
"Minha mãe ama ler, então tem de tudo".
"Livros de poesia, romance, livros de matéria escolar e minha avó tem
religiosos (que eu nunca li)".
" Os que eu gosto como ação, romance, comédia e revistas sobre
plantações e outros".
Observamos nessas falas a importância da mediação dos espaços como
a biblioteca, a figura de leitora da mãe e o prazer da leitura explicitado pelo tipo
de leitura específica (plantações).
Michèle Petit nos convida a pensar sobre a importância dos mediadores
em fazer essa ponte dos assuntos e livros existentes com os jovens: "Fazer
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com que sintam sua diversidade, sugerir-lhes a ideia de que, entre todos esses
textos escritos - de hoje ou de ontem , daqui ou de outro lugar - haverá
certamente alguns que dirão algo de muito particular a eles". (PETIT, 2008,
p.178).
É a partir dessa perspectiva que Street (2014) concebe letramento; não
somente as conexões e as pontes decorrentes dos diversos tipos de livros,
leituras e assuntos. Mas sobretudo as relações culturais, históricas e sociais
que o leitor estabelece de forma crítica em relação a sua leitura e o mundo.
Pelas respostas dos questionários podemos observar que 64 (57,1%)
dos jovens gostam da leitura em quadrinhos, já 48 (42,9%) dos que
responderam declararam não gostar desse tipo de leitura.

Gráfico 12 - Gosto por quadrinhos
Fonte: a autora

Na preferência dos que disseram apreciar esse tipo de leitura,
encontramos como mais citados em ordem decrescente: Turma da Mônica e
Turma da Mônica Jovem, Marvel, DC Comics, Mangás japoneses, Sesinho,
Revista Jovens de Maria, Menino Maluquinho, Luluzinha, Mafalda e Hentai.
Observamos nesse ponto uma variedade de revistas entre aqueles que
declararam ler os quadrinhos, embora os mais citados sejam as da Turma da
Mônica, afirmando a valorização dos quadrinhos nacionais.
Dos jovens que responderam o questionário, 111 (99,1%) afirmam que
acessam a internet do celular. Dos 112 jovens da pesquisa, 51 (45,5%)
acessam em computadores de casa.

Devido ao crescente acesso aos
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smartphones, somente 1 (0,9%), ainda utiliza a lanhouse, para se conectar nas
redes sociais.
Observando o Gráfico 13, podemos compreender que a principal
atividade cultural e de lazer dos jovens é navegar pela internet, pois da
totalidade pesquisada de jovens 71 (63,4%) gasta mais de 5 horas por dia
acessando a internet. Mesmo aqueles que relataram gastar de 3 a 5 horas,
ainda é um número bem expressivo 35 (31,3%) acessando a internet
diariamente.
Do universo pesquisado, apenas 5 jovens (4,5%), disseram acessar de 2
a 3 horas por dia e apenas 1 jovem (0,9%), disse não utilizar a internet
diariamente.

Gráfico 13 - Tempo gasto com acesso à internet
Fonte: a autora

Sobre as atividades exercidas na internet, temos como destaque que
101 (90,2%) dos jovens estão nas redes sociais e 95 (84,8%) usam para
conversar e interagir com os amigos. A visualização de vídeos corresponde a
73 (65,2%), seguido da leitura de notícias 40 (35,7%) e os jogos, também com
a mesma quantidade e porcentagem. E por último o acompanhamento de blogs
17 (15,2%).
Ainda no questionário realizado, 70 jovens (62,5%), admitem usar a
internet para a pesquisa de trabalhos escolares.
De acordo com Vani Moreira Kenski (1998):
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A tecnologia digital rompe com a narrativa contínua e sequencial
das imagens e textos escritos e se apresenta como um fenômeno
descontínuo. Sua temporalidade e espacialidade, expressas em
imagens e textos nas telas, estão diretamente relacionadas ao
momento de sua apresentação. Verticais e descontínuos, móveis
e imediatos, as imagens e os textos digitalizados a partir da
conversão das informações em bytes temo seu próprio tempo, seu
próprio espaço fenomênico da exposição. Eles representam
portanto um outro tempo, um outro momento revolucionário, na
maneira de pensar e de compreender. (p.64)

Esses números apontados pela pesquisa reforçam as percepções sobre
os jovens da atualidade: eles estão tendo mais acesso as tecnologias e
também fazendo uso maior delas para diversas atividades. Esses dados
mostram que os jovens estão acessando outras formas de conhecimento,
informação, modos de comunicação e socialização, que não requerem a
presença física do livro e da escola.
Quando questionados sobre o fato de terem ou não perfil em redes
sociais, podemos observar no gráfico que quase a totalidade dos jovens está
presente de alguma forma nas redes sociais: 108 (96,4%) disseram ter redes
sociais e apenas 4 (3,6%) disseram não estar nas redes sociais.

Gráfico 14 - Perfil em redes sociais
Fonte: a autora

Ao listarem as redes sociais preferidas, encontramos disputando a
preferência entre eles, o Instagram com 89 respostas e logo em seguida o
Facebook com 81 respostas.
Logo depois, vem o WhatsApp, 61 respostas e o Twitter 31 respostas.
Ainda constando da preferência dos jovens estão o Snapchat citado 16 vezes,
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Pinterest citado 9 vezes, o Youtube e Tumblr por 6 vezes cada. Logo depois
consta o Wattpad 5 vezes, e os menos citados foram MSN (3), Spotify (2)
Discord (1) e Tinder (1).
Os jovens que responderam o questionário se encontram imersos de
diferentes maneiras no mundo virtual, seja para entretenimento, socialização
ou aprendizado.
Ao observarmos seu perfil social e econômico, temos como resultado
jovens que possuem um padrão de vida onde usufruem de conforto, acesso á
escola e quase que em sua totalidade acesso à internet em suas próprias
casas. As famílias dos jovens possuem formação escolar, e dessa maneira
podemos pensar que muitas vezes são os mediadores no processo de
desenvolvimento e interesse pela leitura desses jovens, na medida em que
oferecem livros e o estímulo à leitura.
Talvez, pelos motivos acima, 82 (73,2%) dos jovens afirmaram que
gostam de ler e também reconhecem a importância da leitura em suas vidas;
tanto para o entretenimento quanto para ampliar o conhecimento, também
como meio de escapar da realidade por alguns instantes ou transitar por essa
mesma realidade de forma mais crítica.
Ao realizar o questionário nos deparamos com essa realidade dos
jovens de São João del Rei: o gosto pela leitura e o grande número de horas
passadas na internet. O que nos pareceu interessante então, partir para uma
conversa com alguns jovens para que pudéssemos escutar e continuar a
investigação sobre suas práticas de leitura, suas motivações e o impacto das
leituras na internet em suas vidas.
A partir dessa perspectiva, revelada pela análise dos questionários, deuse a construção do capítulo com as entrevistas de alguns jovens para essa
investigação mais detalhada sobre suas práticas de leitura.

64

4. Caracterização das práticas de leitura dos jovens

A entrevista, no contexto acadêmico, revela-se um procedimento de
busca de informações, uma interação entre entrevistador e entrevistado. Tratase de uma interação que possui propósito definido e isento de neutralidade por
parte do entrevistador/pesquisador. Nesse tipo de interação pretende-se coletar
informações do entrevistado, mediante a escuta, compreensão e análise
daquilo que é dito, a partir da teoria construída. Portanto, no caso da entrevista,
a interação entre entrevistador e entrevistado, o diálogo estabelecido, resultará
em um texto construído coletivamente, como explica Rocha (2004):
(...) o pesquisador está na realidade, provocando, num dado
momento/espaço, a atualização de textos que foram
regularmente produzidos por tais atores em outros
momentos/espaços, como por exemplo, em família, numa
instituição (...), mas cujo acesso por parte do pesquisador seria
extremamente difícil, uma vez que este precisaria acompanhar
o referido ator em todas as suas interações, durante um
período de tempo mais ou menos extenso, aguardando que em
algum momento o tópico pretendido fosse abordado, etc. (p.1213)

As perguntas para a entrevista foram baseadas nas perguntas propostas
no questionário, porém serviram apenas como roteiro7 pois o momento de estar
frente ao entrevistado é único como fonte inesgotável de interação.
Os jovens selecionados para as entrevistas foram escolhidos por
sinalizarem o fato de gostarem e não gostarem de ler. Dessa forma teríamos
uma forma de confrontar respostas de ideias contrárias para o enriquecimento
da análise.
Inicialmente foi feito o convite para dois jovens de cada grupo (gosto de
ler e não gosto de ler). No entanto ao tomar conhecimento dessas entrevistas
mais jovens se interessaram (amigos dos escolhidos inicialmente) e
estendemos para mais um participante em cada grupo. Porém, ao marcarmos
o dia do encontro somente 3 alunos puderam ir, ficando o grupo que sinalizou
gostar de leitura todos juntos nesse dia.

7

Uma cópia do roteiro está ao final desta pesquisa, no Anexo 2
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Um dos alunos do grupo que afirmou não gostar de ler não compareceu
e os outros dois desse mesmo grupo, desmarcaram na véspera dizendo que
não poderiam ir e depois não quiseram mais marcar em um outro momento
para conceder a entrevista.
Sendo assim, fizemos outros dois convites entre os jovens que não
gostam de ler para manter a oposição necessária e criar um diálogo mais
interessante no momento das análises. Como estava difícil conciliar um horário
para fazer a entrevista dos dois jovens juntos, optamos por fazer
separadamente cada um em um dia e horário diferentes. Mesmo não sendo o
formato que achávamos mais interessante para o momento de interação da
entrevista. Com todos os jovens juntos, acreditávamos que a conversa poderia
fluir melhor, porque em alguns momentos os jovens se sentem mais à vontade
para falar, rir e relembrar dos fatos quando estão cercados por alguns amigos e
jovens da mesma idade. E de fato foi o que ocorreu, no momento em que a
entrevista foi coletiva, os jovens estavam mais descontraídos, gerando um
material extenso e significativo para a análise.
Da mesma forma, a escolha do local para a entrevista foi pensada para
ser em espaço aberto (praça, campo gramado); em um local que não pareça
tão formal porque acreditamos que os jovens ficam mais à vontade para
responder as perguntas, conversar e interagir.

4. 1. Primeiros contatos com a narrativa literária

O primeiro contato com a narrativa literária e a leitura pode se dar na
infância por mediadores que serão fundamentais nessa jornada de formação
de leitores. Para os jovens da pesquisa existem lembranças por parte da
família nessa introdução à literatura na infância. Porém o que percebemos
nesse grupo é que entre os dois que afirmaram não gostar de ler, um teve a
experiência de contatos na infância e a outra não teve.
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Daniela – E sua mãe tinha o hábito de contar história pra vocês?
João – Não, história meu pai que contava muito, mas minha mãe não
costumava contar muita história não.(...) eu acho que eu tinha uns 7 ou 8 anos,
que era na hora de dormir que meu pai pegava o livro e ficava contando, mas...
Era mais histórias da Bíblia né? É, mas acho que é só isso.

Já com o grupo que afirma gostar de ler, apenas uma jovem relatou ter
lembranças das primeiras leituras feitas pela sua mãe, com uma revistinha que
ela tem carinho especial em lembrar.

Luana – Eu também, eu só dormia depois que a minha mãe lia
Daniela– Então sua mãe lia pra você? Sempre? Toda noite assim?
Luana – Toda noite. E era sempre a revistinha do Danone, aí vinha aquela
historinha da formiga e do gelo, que agarrou no pé dela, da primavera... que ela
tipo, foi passando por todas as estações pra desgrudar o gelo...
Maria Antônia – (risos) Que bonitinho!
Luana – É muito maneiro
Daniela– Então você já tinha decorado a historinha?
Luana – Aham, foi a primeira historinha

Predominam os relatos de jovens que não tiveram contato com a narrativa
literária ou material de leitura na infância, como vemos nas falas abaixo:
Clara – Então... minha mãe era analfabeta, né, não sabia ler, por ela ser irmã
mais nova e todo mundo morava no Caburu, na época era bem... não tinha
escola nem nada, e era muito difícil ir pra escola, pois eles não moravam
dentro do Caburu mesmo, na cidade, moravam bem mais longe. E depois meu
avô pegou e mudou pra cá, só que quando ele mudou pra cá, todo mundo tinha
parado de estudar, né, porque todo mundo preferiu ajudar mais na plantação e
nesse tipo de coisa, mas todas as irmãs da minha mãe “aprendeu” a ler, só ela
que não. E então isso foi meio que uma dificuldade assim né, em questão de
eu ler quando eu era pequena, porque eu não conheço meu pai, e também por
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todo mundo ser da roça assim, sabe? Aí nunca foi essa coisa: “Ah, vamos ler
alguma coisa”, sempre foi mais de pegar no trabalho
Marcelo – Minha mãe nunca leu pra mim também
Vívian – Minha mãe nunca foi dessas coisas, de ler livro pra mim...
Eu e minha mãe sempre fomos muito distantes uma da outra, sabe? Então a
gente nunca foi dessas coisas de mãe e filha assim, não

As primeiras experiências individuais e íntimas com a leitura que esses
jovens tiveram aconteceram de formas diferentes para cada um. Para um dos
participantes a leitura aconteceu de forma inesperada: a primeira lembrança
que vem na sua cabeça são os diários de sua mãe, achados em uma caixa na
mudança de casa. Observem no diálogo abaixo entre dois jovens e a
pesquisadora:
Marcelo – (risos) Então, é engraçado “nóis mudou” de casa, a gente morava
com a minha vó, eu, minha mãe e meu irmão. Aí tinha “umas caixa” cheia de
coisa da minha mãe na antiga casa, aí eu peguei e tinha “uns diário” lá, e aí
eu comecei a ler (risos).
Daniela – E aí você descobriu um monte de coisa da sua mãe?
Marcelo – É, e aí eu comecei a gostar de ler. Tava escondido...
Daniela – E ela sabe que você leu?
Marcelo – Sabe
Daniela – E aí? Primeiro que xingou bastante “Ai que vergonha!”
Marcelo – E aí depois queimou
Todo mundo – (risos)
Daniela – Mas então você é testemunha de tudo que você leu... E se você
quiser recontar?
Marcelo – Nossa Senhora! não... é muita coisa
Daniela – E mudou seu relacionamento com ela depois disso?
Marcelo – Ah, agora ela conta tudo pra mim. Ela, tipo, escondia muita coisa
depois que ela terminou com o meu pai... tipo, muitos namorados (risos) Ah,
tinha muita coisa escrita lá
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Vívian – Tipo a adolescência? Tinha tudo?
Marcelo – Tinha! Tudo!
Vívian – Meu Deus, que medo! Eu nunca ia querer ler “as coisa” da minha
mãe
Marcelo – Descobri uns 10 namorados lá! (risos)
Daniela – E ela tinha contado que tinha tido só seu pai
Marcelo – Eu só sabia dele, e de um outro homem só que eu já tinha achado
uma foto lá dentro. Mas isso foi antes... Mas depois que eu li, eu falei:
“Uai,credo!”
Todo mundo – (risos)
Daniela – Então essa é a lembrança primeira que você tem de leitura?
Marcelo – Isso, mas... Ah, e também tinha uns livros de padre que ela lia. E
eu comecei a ler também, mas eu não gostava muito não, e tinha muita coisa
estranha. E foi assim que começou
Daniela – Quantos anos você tinha?
Marcelo – Uns 7/8 anos. Antes eu só lia livro da escola, mas era chato

Cada sujeito com sua bagagem social, intelectual e emocional se
apropria de espaços – com maior ou menor intensidade – no sentido dessa
constituição de si. Na história relatada pelo jovem acima, os primeiros
contatos com a leitura de que ele tem lembrança, são intensos e reveladores
o que de certa maneira o transforma em suas relações familiares e
emocionais. Para Petit (2008) essas experiências são importantes para a
reorganização da vida e de pontos de vista:
Ou existem histórias de família que são contadas e outras
sobre as quais se faz silêncio, existem papéis atribuídos aos
irmãos; maneiras de dizer ou fazer; representações e gostos
herdados que pesam por muito tempo. Mas existem também
descontinuidades, momentos-chave, nos dois sentidos, seja
porque se tenha aproveitado uma ocasião, uma oportunidade
proporcionada por um encontro, para mudar um pouco a vida e
reorganizar seu ponto de vista. (p.53)

Para a autora e como observamos nessa oportunidade posta ao jovem,
o que ele conclui é que apesar de chocante a sua descoberta no início, dos
diários da sua mãe, o encontro o fez refletir em uma nova configuração no seu
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relacionamento com ela. São as mudanças de trajetória e constituição dos
sujeitos a partir da intersubjetividade.
Para os outros entrevistados as primeiras lembranças ocorrem por volta
dessa idade também. Uma das jovens que contou sobre o analfabetismo de
sua mãe, fala da descoberta da leitura íntima com os primeiros contatos dos
computadores de um local de assistência social que ela passou a frequentar
quando veio para São João del Rei. Nessa época, ela falou que lia muitos livros
pela internet. Durante a entrevista, uma outra jovem contou que iniciou suas
leituras através dos gibis da coleção de sua mãe e que depois de um tempo os
ganhou. Para ela os gibis foram importantes e marcantes pelo fato de que no
início as leituras eram realizadas por sua mãe. Porém esse tipo de suporte de
leitura não perdurou porque segundo ela requer um investimento financeiro e
por isso a coleção não teve continuidade. Quando ela os ganhou de presente,
depois de um tempo foi ampliando mais a coleção, conforme falas abaixo:
Luana – A minha mãe fazia coleção de gibi, e aí ela lia pra mim e eu comecei a
pegar gosto, tanto que eu faço coleção também até hoje. E depois eu comecei
a pegar livro na escola, eu pegava emprestado, e hoje em dia eu não compro
porque eu gosto daqueles que vêm tipo um kit, e são caros. Aí eu geralmente
leio na internet
Daniela- E a sua coleção de gibis, qual é?
Luana – Da Mônica e também eu fazia do “Sesinho”
Daniela – E você tinha quantos anos?
Luana – Eu? Ah, uns 8/9 anos mais ou menos

Marcelo - [falando de sua mãe] Ela tinha muita revistinha da turma da Mônica,
mas ela deu tudo para “o meus primo”, porque eu já tinha lido tudo.
Daniela- Você gosta de quadrinhos?
Marcelo - Mais não. Quando eu era pequeno eu gostava muito, mas agora só
mais conto. Eu gosto mais de conto. Aí eu dei tudo pro meu primo, ele gosta de
ler. Ele tem 4 anos, 5. Ele acabou de aprender. (...) Tá aprendendo pelo
negócio, ele sabe “algumas palavra”. É bom que ele vai aprendendo. (...) A
mãe dele e tem um irmão e “eles lê” pra ele.
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A constituição dos leitores é construída de diversas maneiras; “muito
embora os determinismos sociais e familiares pesem muito, cada destino é
também uma história particular, constituída de uma memória e de suas lacunas
de acontecimentos e encontros de movimento”. (PETIT, 2008, p.52)
Esses encontros e revelações; toda narrativa, oral ou escrita, carrega a
oportunidade de revelar a nós mesmos nossas identidades e nossas próprias
narrativas pelos olhos do outro, antes mesmo da nossa formação como leitor.

4.2. Desencontro entre a indicação dos pais e o gosto dos jovens

Percebemos nas falas dos jovens, que ao longo do tempo a mediação
se desenvolveu em suas vidas muito mais ligada a aspectos religiosos e
moralizantes do que a uma leitura por diversão e prazer. Como podemos
observar nos trechos a seguir:
João – Tem uns livro de obedecer pai e mãe, que é meio essas história da
Bíblia, tem uns pra mente, que é pra ver se eu paro de pensar pequeno, e só
em jogo pra ver se eu começo a pensar maior. Mas... acho que é mais ou
menos isso
Daniela – E aí, você leu todos?
João – Ah sim, com certeza... não, nada (risos)
Daniela – Nem de curiosidade você abriu?
João– Não
Daniela – E aí depois ele cobra você?
João – Cobra
Daniela – Ele te pergunta...
João – Sempre pergunta: “e aí, como é que foi o livro lá? Leu tudinho?” aí eu:
“ah pai, nem li... preguiça”. Aí ele fica meio bolado mas, fazer o que, acontece
(risos)

Vívian - Lá em casa só mora a minha mãe e ela só gosta de ler livro religioso.
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Daniela- Qual a religião dela?
Vívian - Evangélica, aí ela lê livro tudo da igreja dela. Então eu acho que ela lê,
tipo por coisa da religião dela, não porque ela gosta. (...) como que eu vou
explicar...pra fortificar o espírito dela. Eu não sei... (...) se ela não lê ela vai ser
tentada e vai cair.
(...) ela ganha, de vez em quando ela compra. De vez em quando ela me dá...
Vívian - Ela até me deu um que chama “Namoro Blindado” pra “mim” saber
namorar... Falei: “Mãe, que isso!”
Luana- Nossa... que isso?!
Marcelo- “5 passos de arrumar a casa”
(risada geral)
Vívian – “Seguindo os passos de Jesus”. Eu acho que ela acha que eu sou
uma péssima filha, só pode

Marcelo-

A minha mãe lê, mas é igualzinha a dela (V.),religioso. (...) Ela

compra “uns livro” lá na Canção Nova, do padre Reginaldo, do Manzotti,
compra tudo. Ela coloca lá em cima do computador. Os “livro fica” lá do lado.
(...) ela só falou: “Você começou a ler?”, eu falei: “Comecei”, mas depois disso
ela nunca me perguntou não. Eu não falei mentira... ela não perguntou se eu
terminei...

As famílias para converter jovens em leitores devem ter passado pela
experiência de terem sido eles também convertido em leitores. No entanto em
relação aos jovens entrevistados observamos que a família espera que
construções de pontes sejam feitas a partir da oferta do livro, quando eles
dizem: “Sempre pergunta: e aí, como é que foi o livro lá? Leu tudinho?” / “Ela
coloca lá em cima do computador. Os “livro fica” lá do lado. (...) ela só falou:
Você começou a ler?” Como Andruetto (2017) coloca: “Nossos esforços devem
se voltar à construção e à qualidade dessas pontes” [grifo nosso] (p.29).
Não somente a qualidade dos livros ofertados, porque acreditamos que os
livros podem dizer algo a alguém, qualquer que seja o livro e em qualquer
momento da leitura, senão agora, no futuro. No entanto, a qualidade também
reside na partilha da leitura. De acordo com Andruetto, “De um extremo a outro
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da escrita e da leitura, há pessoas que se encontram, e esse momento que a
leitura oferece é uma ponte.” (2017, p.28)
Para a autora, as transformações podem acontecer através da leitura;
recompondo identidade e relações de pertencimento. Porém, mesmo com os
familiares dizendo aos jovens que eles têm que ler, a relação com o livro e a
leitura é ambivalente. Ao mesmo tempo que existe o movimento em prol da
leitura, existe o medo da leitura e do livro, o medo de se iniciar uma leitura. E
“esse medo não diz respeito apenas aos jovens. Ele está presente em torno
deles, sobretudo se nasceram em um meio onde o livro é pouco familiar” (Petit,
2008, p.103).

A presença dos mediadores seja contando histórias, servindo de
exemplo, ou tornando os materiais literários mais acessíveis às crianças e
jovens é de grande importância pois em muitos casos nos tornamos leitores
porque segundo Petit (2009):
A leitura é uma arte que se transmite, mais do que ensina, é o
que demonstram vários estudos. Estes revelam que a
transmissão no seio da família permanece a mais frequente. Na
maioria das vezes, tornamo-nos leitores porque vimos nossa
mãe ou nosso pai mergulhado nos livros quando éramos
pequenos, porque os ouvimos ler histórias ou porque as obras
que tínhamos em casa eram tema de conversa. (p.22)

O gosto pela leitura e o desenvolvimento de competências leitoras
podem ter seu início na infância, com o estímulo e manuseio de suportes
impressos (livros, quadrinhos, ...) bem como a escuta dessas histórias. O
contato inicial com a História da Cultura que a pesquisadora e professora Ilsa
do Carmo Vieira Goulart (2019):
Olhar para as práticas requer, antes, um olhar considerável
para o contexto histórico, social e político em que estão
inseridas. Tal análise é favorecida pela história cultural e não
significa, apenas, um estudo restrito de ações de sujeitos
particulares, mas de sujeitos marcados por uma cultura que é
recebida de forma ativa, mediada pelo cotidiano que dela se
apropria, atuando sobre/com ela e reelaborando-a. (p.22)
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O desencontro das leituras entre os pais e filhos dessa pesquisa talvez
resida no fato de que as sugestões oferecidas aos jovens seja uma forma de
limitar subjetividade as múltiplas vozes deflagradas no ato de ler, às quais eles
também foram limitados.

4.3. Acervo de livros e outros impressos em casa

Quando perguntados sobre quais os tipos de leituras que os familiares
têm preferência e os tipos de livros que têm em casa, as respostas variaram de
gibis, livros acadêmicos, romances a livros religiosos e o avô de uma das
jovens gosta de ler jornais mantendo o hábito de toda manhã ir à padaria
comprar o jornal.
Luana – Lá tipo assim, a casa é grande, então alguns tios também moram lá.
Só que tipo, cada um tem seu quarto, mas nenhum lê, não. Só meu vô que lê
jornal. (...) E minha vó gosta de... como é que chama? Aquele livro do padre, é
tipo um jornalzinho também. Tipo... o que vem com as coisas de montar, é tipo
assinado, vem todo mês. (...) Aí o padre manda... tem quadrinhos, tem
joguinhos

A média de livros existentes em casa não é muito grande, sendo
possível contabilizar com apenas dois jovens os exemplares pertencentes aos
familiares:

João– Ah, deve ter uns 30 livro. É mais ou menos, uns são de Igreja, por causa
que meu pai fez Teologia, e uns sobre enriquecer a mente, e tipo, “Como
Convencer Uma Pessoa em 60 Segundos” e esses trem. É mais ou menos
isso.
Marcelo - Dela deve ter uns 12.

Os materiais de leitura apontados pelos jovens em suas casas estão
mais ligados aos aspectos religiosos e moralizantes, como manuais de conduta
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e comportamentos. O que de fato não os instiga à vontade de ler. Apesar de os
pais deixarem os impressos livres para consulta e até comentarem que eles
devem fazer a leitura, os jovens não se interessam.
Para uma das jovens existe até mesmo um sentimento de “culpa”,
porque não gostar ou não ter interesse na leitura dos livros que ganha de
presente do seu irmão mais velho. Para ela, esse irmão é muito inteligente e
estudioso, ela sabe que os livros são caros e esse investimento que ele faz
para lhe dar os livros de presente ela sente um pesar:
Clara – E meu irmão adora ler livro: Paulo Freire, e uns que conheço assim que
pelo menos quando vou na casa dele eu vejo. Meu irmão mora em tipo uma
república, com mais 3 amigos, porque ele queria ser padre, mas aí ele desistiu,
aí hoje ele lê muito esses livros assim, e pra você ter uma ideia, no quarto dele
tem uma estante de livro, que eu fico assim: “Gente por que que eu não puxei
esse gênio de ler desse jeito?”
Daniela – E você calcula mais ou menos quantos livros assim ele tem?
Clara– Ah, tem muito, tem muito
Daniela – E você? Tem muito livro?
Clara – Eu, deixa eu ver... se não me engano, eu tenho uns 10, uns 10 livros
que ele já me deu
Daniela – Aham, e você leu?
Clara– Só 2 (risos)
Daniela – Só 2? (risos)
Clara – Que foi “A Culpa é das Estrelas” e “O Pequeno Príncipe”, e eu fico
assim, muito assim sei lá, triste assim um pouquinho comigo, porque ele dá
aquele livro como se fosse a coisa tipo assim: “Tô te dando isso, mas é um
pedacinho do meu coração pra você, é pra você cuidar”, sabe? Porque eu vejo
assim, que é muito carinho, principalmente os livros que ele me deu, eu vejo...
“O Pequeno Príncipe”, ele me deu o de capa dura, sabe? E tava plastificado, foi
se não me engano, foi 40 reais na época que ele comprou, então tipo assim,
pra mim, eu li aquilo, mas não teve tanto significado acho que como teve pra
ele, sabe?
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São relações de conflito entre obrigação, culpa, sentimento de saber que
a leitura é importante, mas ao mesmo tempo não se interessar pelo que está
disponível e também não saber onde buscar. Por isso, o processo de oferta e
mediação entre leitura e leitor é sem dúvida importante e em algumas vezes
crucial.

4.4. Bibliotecas na visão dos jovens

Quando falamos de leitura e suas práticas sociais, precisamos nos deter
e olhar para as bibliotecas públicas, espaços destinados a guarda e acesso de
livros, mapas, entre outros produtos da história cultural. Em particular, nas
entrevistas as conversas foram mais sobre as bibliotecas escolares.
Na cidade de São João del Rei, que possui uma população estimada em
90.082 habitantes8, para o ano de 2020, contamos com uma biblioteca
municipal pública. Ao acessar a sua página na internet, notamos que a
Biblioteca Pública Municipal Baptista Caetano D'Almeida9 - reconhecida como
a mais antiga de Minas Gerais - mantém em seu acervo os best-sellers da
preferência de uma das jovens da entrevista, que afirma gostar de ler. No
entanto essa jovem não usufrui desses livros por ter desconhecimento do
funcionamento da Biblioteca e por achá-la longe de casa.
Ainda observando a página da biblioteca na internet, nos deparamos
com um espaço para interação com os usuários, link para o Facebook onde

8

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/sao-joao-del-rei/panorama

com

acesso

em:

05/03/2020
9

Seu acervo é constituído de, aproximadamente, 23.000 volumes, distribuídos entre obras

raras, didáticas, literárias, especiais e de autores são-joanenses. Além destes, a Biblioteca
possui jornais históricos com publicações a partir de 1829, nos quais são publicados fatos
históricos e diários no município de São João del-Rei. Aberta ao público desde de 15 de agosto
1827, por Baptista Caetano d'Almeida, funciona, desde então, ininterruptamente. Fonte:
http://www.bibliotecamunicipalsjdr.com.br/bca/index.php com acesso em 05/03/2020
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existe a divulgação com fotos de aquisições para empréstimos, além da busca
por obras e espaço para renovação on-line.
As bibliotecas são importantes formas de acesso aos materiais
impressos para informação, conhecimento, pesquisa e divertimento sem que os
jovens tenham custo nas aquisições desses materiais. Para Petit (2009), seria
o lugar ideal para o crescimento pessoal:
Se existe um lugar propício aos desvios e aos encontros
inesperados é a biblioteca - com a condição de que as obras
propostas sejam de acesso livre e de que os usuários se
beneficiem, em diversos momentos de seu percurso, do
acompanhamento de profissionais, ou ao menos voluntários
formados. Ali, podemos experimentar uma relação com o livro
que não se funda somente nas perspectivas utilitaristas da
instrução, e nos abandonar a esses tempos de devaneio em
que, não se deve prestar contas a ninguém, nos quais se forja
o sujeito e que, tanto quanto os aprendizados, ajudam a
crescer e a viver. (p.273)

Sob esse ponto de vista, a possibilidade de escolhas se amplia e as
descobertas também. Para algumas pessoas, (PETIT, 2009) esse gesto é
muito importante porque para muitos é inviável guardar e possuir livros.
As bibliotecas das escolas frequentadas pelos jovens, na visão deles,
não são nada atraentes, possuem livros rasgados e não existe um estímulo
para a ocupação dos espaços, como mostra um trecho da conversa:

Daniela- Nós estamos em uma cidade com poucos locais para comprar livros,
apesar de que temos a Biblioteca Municipal e vocês falaram das bibliotecas
das escolas. Em que medida vocês são incentivados a irem até lá?
Vívian- Lá na escola nenhuma.
Marcelo - Ninguém pede não.
Vívian - Assim, quando segue direitinho a gente tem um dia da semana para ir
lá pegar. Mas esse ano (2019) por exemplo se eu fui duas vezes lá na aula de
Português foi muito. A gente mesmo que tem que procurar pra ler. Aí isso é só
quem gosta que faz. E lá na biblioteca eu não gosto de nenhum livro de lá, até
porque “os livro” é tudo rasgado.
Luana- Falta de opção também...
Daniela- O que é que geralmente tem lá?
Luana- Tem mais revista
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Vívian- Na minha escola tem muito livro
Luana- Que tipo tem lá?
Vívian- Poema, tem muito livro de poesia, tem livro de ficção, mas nenhum que
eu peguei pra ler porque nenhum chamou minha atenção. A não ser um, teve
uma época que chegou livro novo na escola, aí eu fui e comecei a pegar pra
ler, aí tinha uma coleção lá que chama “Os Imortais”, eu fui e li. Eu tava quase
acabando só que aí depois eu não achei mais a continuação. Tanto que,
nossa, muito bom, sensacional! Do jeitinho que eu gosto, mistura ficção
científica com romance. Muito perfeito.
Marcelo - Aí a escola vai e compra tipo um livro que sabe que muita gente vai
pedir, só que aí é muita pessoa pra um livro só. Aí compra só um.
Vívian- Aí vai e estraga...
Marcelo- Aí não tem jeito não, fica um monte de gente na fila. Até você pegar já
é final do ano. E eu acho que os dois últimos meses do ano não pode pegar
livro.
Daniela- Então é uma coisa que não é incentivada, a pessoa vai se quiser... E
o local? É um local assim agradável?
Luana- Não... muito bagunçado, eu não gosto não. O povo fica matando aula
mais do que tudo.
Daniela- Lá na biblioteca vocês tem acesso à internet?
Marcelo - Lá tem. Mas eu fui lá uma vez em dois anos.
Luana - Eu também.
Vívian - Tem seis anos que tô lá só fui uma vez para fazer trabalho.

Como Petit (2008) nos convida a refletir, é preciso se esforçar para
estabelecer essa parceria entre os alunos e a biblioteca, “pois saber se situar,
se apropriar do local, conhecer as regras necessárias para compartilhar um
espaço público, não são coisas evidentes”. (p.167)
Nas leituras realizadas nos textos de Petit (2008, 2013) encontramos
depoimentos de jovens de diferentes nacionalidades entrevistados por ela com
pensamentos semelhantes aos jovens entrevistados nessa pesquisa. A
dificuldade para o uso das bibliotecas está na falta de acolhimento do local e
dos mediadores (professores e bibliotecários). Principalmente das pessoas
(mediadores) que através de sua paixão pela leitura e pelos livros são capazes
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de apoiar cada aluno, cada jovem individualmente para “ousar atravessar a
porta uma primeira vez e depois voltar regularmente (...).” (Petit, 2008, p.166)
No entanto, nunca existe a certeza de que esse acolhimento e
orientação iniciais transformarão crianças e jovens em leitores contínuos e
autônomos. Sobre esse momento Petit (2008) nos convida a refletir:

Porque os trajetos dos leitores são descontínuos, marcados por
períodos de interrupções breves ou longas. Alguns desses
períodos de pausa fazem parte da natureza da atividade de
leitura – todos nós sabemos que há momentos da vida em que
sentimos, de maneira mais ou menos imperiosa, a necessidade
de ler. Não há por que se preocupar com os intervalos desse
tipo (...).
Porém, também existem pausas devidas ao fato de que um
jovem – ou uma pessoa não tão jovem – não pôde ultrapassar
o umbral, não pôde passar a outra coisa porque se sentiu
perdido, porque a novidade o assustou, ou porque essa
novidade lhe faltou, porque sentiu que já esgotou o tema. E o
mediador, o bibliotecário em particular, pode ser precisamente
aquele que lhe dá uma oportunidade de alcançar uma nova
etapa. (p.167)

De fato, não é primordial somente a mediação inicial da leitura, é
necessário acompanhar o trajeto do leitor, porém não necessariamente feito
por um só professor, bibliotecário ou familiar, mas por mediadores
interlocutores, do contrário iremos sempre observar as situações descritas
pelos jovens são-joanenses entrevistados.
O que ocorre é que quando existe o interesse pela leitura de
determinado gênero ou autor as bibliotecas escolares - de mais fácil acesso
aos jovens da pesquisa – possuem poucos ou apenas um exemplar dos títulos
de interesse. Pensamos também que a variada oferta de títulos de interesse
geral não garantirá o hábito contínuo de leitura, porém é mais um fator que
poderá contribuir para “ultrapassar o umbral”.
Nas respostas dadas na entrevista, os locais destinados à biblioteca da
escola e os professores ou bibliotecários responsáveis pela mediação não são
evocados em boas lembranças. Para os jovens a biblioteca é usada como um
espaço para matar aula e poucas – ou raras - vezes para a pesquisa, estudos e
leitura.
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Quanto à biblioteca pública da cidade (Biblioteca Pública Municipal
Baptista Caetano D'Almeida), aparece como a lembrança de um local de difícil
acesso, desconhecido, que não é atrativo para que se possa explorar.
Talvez a apropriação das bibliotecas deva acontecer através de um
conjunto de fatores. Não somente pela possibilidade de um acervo diversificado
e orientado para a sua demanda, mas também um local agradável aos
sentidos, acolhedor do ponto de vista físico e humano, com mediadores que
tenham o gosto pela leitura e também pela orientação de uso dos espaços,
catálogos informatizados, atividades culturais como saraus de poesia,
encontros com escritores... Outras sugestões nos oferece Petit (2008):
Outros profissionais, na biblioteca ou fora dela, animam Clubes
de leitura, ateliês de escrita, atividades teatrais, e introduze os
jovens em outras formas de convívio, (...)
Observo que é muito delicado para um bibliotecário ter sempre
em mente um duplo aspecto: por um lado, a importância de
compartilhar, de conversar sobre os livros; por outro, a
importância do secreto, da dimensão transgressora da leitura.
(p.173)

Se por um lado, como vimos no item anterior, os acervos tendem a ser
bastante limitados na casa dos jovens, eles podem nas bibliotecas diversificar
seu universo literário e com o tempo se aventurar em leituras que jamais
poderiam ter imaginado fazer. Os jovens que foram entrevistados nos dão
pistas importantes pois sinalizam a predileção pelos best-sellers, mas também
a abertura e curiosidades pelos textos clássicos.
Portanto, a biblioteca ideal seria a que acolhe com espaços generosos,
expões obras de forma convidativa, com bibliotecário (a) que atento à demanda
dos seus frequentadores, não ofereça espaços que uniformizem, mas sim, que,
permita a cada jovem a conquista individual de um universo cultural mais
amplo.
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4.5. Leitura na internet

Para além da biblioteca, a literatura contemporânea entrelaçada às
novas tecnologias, com suas mídias e aplicativos dão a oportunidade aos
jovens de navegar por novas leituras, copiar, colar, baixar textos as imagens e
os vídeos, além de produzir conteúdos de acordo com suas motivações e
intenções. Novos textos e produções culturais de diferente natureza são
criados com mais liberdade. Para Chartier (1998):

Com o texto eletrônico, a biblioteca universal torna-se
imaginável senão possível sem que, para isso, todos os livros
estejam reunidos em um único lugar. Pela primeira vez, na
história da humanidade, a contradição entre o mundo fechado
das coleções e o universo infinito do escrito perde seu caráter
inelutável. (p.117)

As formas e organização dos textos em circulação, bem como as
maneiras em que ocorre a movimentação cultural dessas leituras, está
fortemente modificada nos dias de hoje em decorrência das tecnologias.
Complementando com Chartier (1994):
Duas sujeições, tidas até agora como imperativas, podem ser
eliminadas: (...) a que limita rigorosamente as possíveis
intenções do leitor ao livro impresso (...) e a distinção,
fortemente visível no livro impresso, entre a escrita e a leitura,
entre o autor do texto e o leitor do livro, desaparece diante de
uma realidade diferente: aquela em que o leitor transforma-se
em um dos autores de uma escrita a várias vozes ou, pelo
menos, acha-se em condições de constituir um texto novo,
partindo de fragmentos livremente recortados e ajuntados.
(p.192)

O texto para os jovens, hoje, é um território onde pode-se "copiá-lo,
desmembrá-lo, recompô-lo, deslocá-lo" (CHARTIER, 1999, p. 192). Os jovens
entrevistados de certa forma fazem esse movimento quando conversamos
sobre o acesso à leitura e ao conhecimento no meio digital. Em relação às
pesquisas realizadas nas escolas eles dizem aprender algo, porém em certas
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ocasiões o movimento de copiar e colar com pouco senso crítico é o que
prevalece:
Daniela – Na escola vocês pesquisam coisas na internet, pra fazer trabalhos e
tudo, como que é? É fácil? É difícil? Vale a pena ou não? Você acha que
realmente dá pra aprender alguma coisa?
João – Ah pesquisa, tipo assim, é mais fácil porque já tá na internet, você já tá
com o celular na mão ali e você já pesquisa, mas tem aquela famosa pessoa
que copia e cola, né? Aí nem vai mudar muita coisa não, mas quem pesquisa a
fundo, acho que até que dá uma acrescentada na vida.
Daniela – E você, tá em qual time? No do ctrl+C e ctrl+V?
João – É, de vez em quando eu copio e colo, e de vez em quando a gente lê
né, quando o assunto é interessante a gente lê, mas quando não é, copio e
colo.

Sobre essa fala do jovem entrevistado, devemos refletir sobre o papel da
mediação da escola na construção do conhecimento exposto na rede web,
como nos conta Marilda Aparecida Behrens (2013):
Diante da possibilidade de acessar a internet na escola, em
suas próprias casa, nas bibliotecas públicas, nos centros de
informática e até mesmo no local de trabalho, os alunos podem
ser beneficiados por uma ação pedagógica que, além de servir
como instrumento de pesquisa pode favorecê-los no acesso à
rede de informação de maneira autônoma. (p.123)

A oferta de endereços eletrônicos é um caminho mais seguro para
instigar a curiosidade dos jovens alunos. Ao oferecer a problematização, o
aluno irá trilhar por caminhos que poderão oferecer respostas, que poderão
gerar aprendizado.
O compartilhamento de informações no sentido de criar algo, construir,
reconstruir é uma das características da cultura digital. Porém, como nos
adverte Mônica Dayse Vieira Araújo (2016):
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Ressalta-se que não serão todos os membros que
compartilharão informações pertinentes e confiáveis havendo a
necessidade de uma auto-regulação pela comunidade de
conhecimento. Aqueles que conseguem um maior controle das
informações compartilhadas terão, frente à comunidade
externa, maior credibilidade. Isso não significa que acreditemos
que todos têm a mesma condição de acessar e de participar e
que possam participar de comunidades sem determinadas
hierarquias e práticas sociocomunicativas próprias de
determinado grupo. (p.83)

A partir do surgimento da possibilidade da leitura no mundo digital,
podemos observar novas configurações da leitura pelos jovens. As novas
oportunidades de leitura no meio digital não significam que a leitura no suporte
escrito deixará de existir, no entanto, temos agora disponível mais uma
possibilidade de realizar as leituras. O que talvez esteja em jogo é o tipo de
leitura que está sendo realizada e suas consequência; se uma leitura mais
superficial ou mais profunda dos textos.
Portanto, a questão não está na preocupação da extinção dos livros,
mas como essas interações de leitura acontecem nos dois tipos de suporte,
para o desenvolvimento do conhecimento e do gosto pela leitura pelos jovens.
Conforme descreve Roger Chartier (1999):
Existe propriamente um objeto que é a tela sobre a qual o texto
eletrônico é lido, mas este objeto não é mais manuseado
diretamente, imediatamente pelo leitor. A inscrição do texto na
tela cria uma distribuição, uma organização, uma estruturação
do texto que não é de modo algum a mesma com a qual se
defrontava o leitor de livro em rolo da Antiguidade ou o leitor
medieval, moderno e contemporâneo do livro manuscrito ou
impresso, onde o texto é organizado a partir de sua estrutura
em cadernos, folhas e páginas. O fluxo sequencial do texto na
tela, a continuidade que lhe é dada, o fato de que suas
fronteiras não são mais tão radicalmente visíveis, como no livro
que encerra, no interior de sua encadernação ou de sua capa,
o texto que ele carrega, a possibilidade para o leitor de
embaralhar, entrecruzar, de reunir textos que são inscritos na
mesma memória eletrônica: todos esses traços indicam que a
revolução do livro eletrônico é uma revolução nas estruturas do
suporte material do escrito assim como nas maneiras de ler.
(p.12-13)

Quando se trata das leituras no meio digital uma jovem relatou que já fez
muita leitura de Fanfictions ou Fanfics, mas que hoje elas são mais
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esporádicas, porque agora ela trabalha, ainda estuda e recentemente arrumou
um namorado. Por esses motivos, ela disse não gostar mais de passar tanto
tempo nas redes sociais e ler.
O gênero fanfiction pode ser traduzido como “ficção de fã”. A construção
desse gênero narrativo, sem fins lucrativos, é realizada por fãs de
determinados personagens ou algum produto de qualquer tipo de mídia (filme,
novela, etc.) que lhe desperte interesse. Esse gênero acontece fora do
universo escolar onde os jovens (em sua maioria) escrevem criando novas
histórias para seus ídolos. Segundo Anderson Nunes Rocha (2017):
Nas fanfictions, os adolescentes poderão escrever histórias
paralelas com seus personagens mudando o final e inserindo
acontecimentos em seus enredos. A autoria da produção
permite o aprofundamento e a real tentativa de compreensão
do universo dos autores e ídolos, permitindo, nesse aspecto, a
liberdade de expressar sobre algo que é prazeroso e livre, de
maneira criativa. (p.3)

Para o autor, por meio dessa prática social pode ser um importante
instrumento para o multiletramento, porque nesse tipo de leitura específica,
existe a percepção da escrita de seus ídolos, seus sentimentos, aptidões. A
prática de leitura de “inúmeros recursos multimidiáticos num só ambiente
(texto, som, imagem animação)” podem ser estimulantes para os jovens no
aprimoramento de sua linguagem e expressão de sentimentos.
No caso das Fanfictions, os jovens são consumidores e produtores de
suas próprias histórias, deslocando o lugar de um possível consumidor passivo.
Talvez essa forma de expressão, de leitura e escrita, seja um meio de
resistência "a própria lógica produtivista" para Michael Certeau (1998) que ao
fazer distinção entre consumidor e produtor reforça o estigma de que
consumidores não são criativos e "um público passivo, "informado", tratado,
marcado e sem papel histórico". (CERTEAU, 1998, p.262)
Uma outra jovem entrevistada relata sobre essa vontade de escrever e
produzir algo, mesmo que a partir da produção de outros. Ela seguiu por um
tempo o exemplo de uma amiga, que realizava a leitura de um livro e depois o
reescrevia. Ler e reescrever o que foi lido, também é uma forma do leitor estar
dentro e fora (Certeau), misturando texto que por um tempo podem ficar
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adormecidos, mas que a qualquer momento poder ser despertos para alguma
produção particular ou coletiva, porque mesmo adormecidos estavam ali
habitando o leitor.
Porque de alguma forma, como uma outra jovem explica sobre o motivo
de não ler mais fanfics, as histórias lidas já a habitam; mesmo que agora deram
lugar ou não a outras leituras.

Clara – Sim, hoje é menos porque com o trabalho, né, e eu já chego em casa
cansada também, mas, ainda mais agora que eu tenho namorado também né,
mas antigamente eu pegava e lia muito fanfic, eu chegava em casa na escola e
lia, e até confesso que na escola mesmo, na hora do recreio ou até dentro da
sala mesmo que os “professor” assim que deixavam mexer no celular, eu lia
muito fanfic. As pessoas chegavam perto de mim: “Que que você tá entrando,
no Whatsapp?” “Não, tô na fanfic”. Aí você tinha que explicar pra todo mundo o
que que era fanfic.

Em sua fala essa mesma jovem, que diz não gostar de ler, recorda que
foi o encontro de um gênero de leitura que deu conta de sentimento
vivenciados por ela. Ressignificações tão bem exploradas por Petit (2013) pois
a força para sair de um contexto no qual o jovem se encontrava preso pode ser
um gênero de leitura que diz algo em particular, de um espaço que proporcione
elaborações silenciosas e particulares. Continuando o diálogo com a jovem,
pergunto:
Daniela – Como que você começou a gostar de fanfic? Foi alguém que te
influenciou...? Como que foi?
Clara – Assim, eu gosto muito de ver novela mexicana, muito mesmo, e (...)
era uma época tipo assim, que eu ficava em casa, e tudo mais, e eu lembro
que a novela chama “A Usurpadora”, e eu gostava muito de ver a novela,
principalmente porque também quando... ela foi a última novela que eu vi com
a minha mãe, então sei lá, peguei um amor pela novela. Só que a novela
acabou, teve um fim, e eu sei lá, queria aprofundar isso, sabe? Ter uma coisa
assim que falasse assim, sei lá quero continuar isso, essa história. Aí eu
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pesquisando, porque eu também “shippava” muito os dois casais, que no caso
era o Fernando com a Gabriela Spanic, que eu torcia muito pros dois ficarem
juntos, só que não tinha nada, e com isso acabei achando histórias, que no
começo acho que nem foi fanfic, foi uma história que um fã criou e fez no
próprio site dele. E aí, por aí foi... achei o fanfic.

A partir do que a jovem expôs, temos um exemplo dessas interações e
trânsito entre um tipo de material narrativo e outro, da convergência no
comportamento dos jovens usuários dos dispositivos eletrônicos e midiáticos,
bem como suas produções; mas também na disposição dos usuários em
transitar nesses meios convergindo as informações de que mais agradam.
Henry Jenkins (2009) amplia o conceito de convergência quando além
das múltiplas funções que um dispositivo digital (como os smartphones),
acontece uma interconexão entre os conteúdos produzidos e o comportamento
curioso dos consumidores, como ele explica:
fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à
cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao
comportamento migratório dos públicos dos meios de
comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca de
experiências de entretenimento que desejam. Convergência é
uma palavra que consegue definir transformações tecnológicas,
mercadológicas, culturais e sociais (p.29)

Da mesma forma que uma outra jovem, que afirma gostar de ler, e em
suas leituras encontra o conforto e possibilidade para uma fuga da vida real; a
jovem que transitou da novela para as Fanfictions -

para dar conta de

sentimentos que ela precisava lidar em um momento especial em sua vida fez com que novas possibilidades se abrissem de conhecimento, diversão e
interação com a leitura na internet.

86

4. 6. A relação com os livros impressos e digitais: mediadores

Para um jovem leitor, o sentido da leitura como nos esclarece Petit
(2009), pode estar na notícia que o texto nos dá de nós mesmos, são portas
que se abrem para pensar nossas vidas e relações com o mundo que nos
cerca.
Nos jovens que entrevistamos existem vivências sociais e conflitos
familiares que podem prescindir de um tipo de leitura mais acessível em seu
formato, linguagem e custos.
A troca de livros não é frequente entre eles, pois de acordo com os
jovens entrevistados os livros na concepção deles é um item caro para ser
adquirido e de difícil acesso. Um momento bastante significativo das
entrevistas e que remete a forma como são feitas essas interações e
mediações com os momentos íntimos de leituras aconteceu na narração de
uma jovem. Sua mãe ao mesmo tempo que gosta que a filha lê, em outros
exerce sua autoridade para terminar com esses momentos de leitura, que a
jovem conta que eram os momentos que ela estava mais empolgada com sua
leitura. Ao recontar esses momentos ela chega a concordar com a mãe que "a
hora certa de ler é quando se está à toa":

Vívian- Lá em casa nunca tive nada de coisa de leitura, porque minha mãe
também nunca gostou de ler, mas aí na, então tipo, eu nunca fui influenciada
nem nada disso. Aí na escola, “umas amiga” minha começou a ler, aí eu fiquei
interessada porque do nada ela tava empolgada com o livro e tudo mais, aí eu
pedi o livro emprestado, chama “Fazendo Meu Filme”, é de romance. Foi o
primeiro livro que eu li na minha vida, eu demorei séculos pra ler ele.
Daniela – Quantas páginas mais ou menos?
Vívian – Umas trezentas e tantas... nossa, demorei muito tempo, fiquei um ano
tentando ler, só porque eu não conseguia, não gostava nem nada. Só que aí
depois que chegou no final, aí que vai o desfecho de tudo, foi tão empolgante
que aí eu comecei a “comer” livro um atrás do outro. Aí foi assim, minha mãe
até me xingava porque eu deixava de fazer as coisas porque ficava lendo
Daniela – E aí, como é que foi? Você continua lendo, pega emprestado,
compra...?
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Vívian –Até um tempo eu pegava emprestado, e o “Fazendo Meu Filme” eu
peguei emprestado até 2, o 3 e o 4 eu comprei com o meu dinheiro, aí o resto
eu fui comprando ou pedia de aniversário igualzinho meu aniversário de 13
anos, eu pedi um monte de livro de presente, e eles acharam bom né, porque
leitura é uma coisa boa, aí eles falaram: “Nossa, Vívian, que bom que você vai
ler!”
(...)
Vívian - E eu sou muito 8 ou 80, ou tô lendo muito ou tô lendo pouco. Então
quando eu tô lendo muito eu deixo de fazer as coisas pra ler, porque o livro me
empolgou. Aí a minha mãe me xinga e teve uma vez que tava lendo tanto que
minha mãe ameaçou pegar todos os meus livros e jogar fora pra “mim saí” do
quarto.
(Risos geral)
Marcelo - Ferrô!
Vívian- Eu comecei a ficar muito empolgada com os livros. Aí depois disso eu
fui e dei uma maneirada. Aí parei de ler, aí depois voltei e fiquei vidrada de
novo, então antes minha mãe não gostava, mas tem vez que ela gosta, mas na
hora certa. Só que eu não tenho hora certa, aí ela me xinga.
Daniela - E aí eu fico pensando, existe hora certa pra ler gente?
Vívian - Assim, hora certa quando tá à toa, né? Mas lá em casa eu nunca tô à
toa, sempre tem alguma coisa pra fazer. Quando ela falou que ia queimar tudo,
o livro que eu lia era no celular, sabe, que igualzinho que eu tava varrendo
casa aí eu parava de varrer a casa, pega o livro e escorava na parede e
começava a ler. Aí a minha mãe chegava e me xingava com razão, mas... Teve
uma vez que eu tive a sensação, eu tinha terminado o livro, parecia que eu
tinha perdido alguém porque eu terminei o livro. Eu fiquei muito triste, aí eu fui
e tive que começar a ler ele de novo senão eu não ia ficar feliz.

Para essa jovem sua constituição de leitora se deu nas brechas do
tempo e do espaço, na percepção de que a leitura solitária pode nos trazer um
mundo de reflexões próprias e gostos por determinados gêneros narrativos que
não vamos conseguir seguir mais adiante sem esses momentos íntimos. No
processo de mediação literária dessa jovem especificamente, a amiga da
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escola, tive um papel importante em sua constituição de leitora, a partir
também de seu movimento de interação e busca pela leitura, a curiosidade
para entender o porquê da amiga estar tão empolgada pela leitura de um livro:
“Aí na escola, “umas amiga” minha começou a ler, aí eu fiquei interessada
porque do nada ela tava empolgada com o livro e tudo mais, aí eu pedi o livro
emprestado”.
Como Petit (2008) comenta:

Sem dúvida há pessoas – e todos nós de tempos em tempos –
que leem como quem chupa o dedo. Mas não é sem motivo
que os poderes tenham temido tanto as leituras não
controladas: a apropriação da língua, o acesso ao
conhecimento, como também a tomada de distância a
elaboração de um mundo próprio, de uma reflexão própria,
propiciados pela leitura, podem ser um pré-requisito, a via de
acesso ao exercício de um verdadeiro direito de cidadania. Pois
os livros roubam um tempo do mundo, mas eles podem
devolvê-lo, transformado e engrandecido, ao leitor. E ainda
sugerir que podemos tomar parte ativa no nosso destino.
(...) embora a leitura fosse em grande parte questão de família,
também é influenciada por um contexto mais amplo, um
ambiente que convida ou desestimula a aproximar-se dos
livros. E vimos também que é uma história de encontros.
(...) A partir daí, compreendemos que o iniciador ao livro
desempenha um papel-chave: quando um jovem vem de um
meio em que predomina o medo do livro, um mediador pode
autorizar, legitimar, um desejo inseguro de ler ou aprender, ou
até mesmo revelar esse desejo. E outros mediadores poderão
em seguida acompanhar o leitor, em diferentes momentos de
seu percurso. (p.148)

Nas conversas desse grupo, as possibilidades de leituras impressas e
digitais estão permeadas pelo fator econômico. Eles têm interesse e vontade
de ter os livros impressos, porém eles demonstram a preocupação com os
preços:

Vívian – Eu tenho curiosidade de ler livro de investigação criminal. Eu tenho
vontade, mas nunca achei pra comprar. Uma vez foi um cara lá na escola, e
tipo assim, a gente foi de intruso, que era só pro pessoal do 3º ano e eu tava
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no 8º. Aí sobrou vaga, aí chamou a nossa sala, aí eu fui e levei um dinheiro, e
comprei um montão de livros. Achei um lá de investigação criminal, 90 reais!
Não deu pra comprar, não.
Luana – Ué, mas tava barato!
Vívian – É, capa dura e tudo mais, né? Mas 90 reais em um livro não dá, não.
Daniela – Imagina os “box”. Quanto custa os “box” que te interessam?
Luana – Uns 300 e poucos. O meu salário todo né?
Vívian – O mais caro que eu quero é 200 e tantos. Mas “os livro” é muito
bonito, dá até gosto. Eu leio um que não é de romance, tipo assim, tem um
romance por trás mas não é de romance. É a história de um guerra, é tipo, é
num mundo completamente inverso. Essas pessoas têm sangue vermelho e as
outras têm o sangue prata. Chama “Rainha Vermelha” o livro, é muito bom, só
que eu li foi o primeiro e tem eu acho que 5 dele. Esse é o que eu quero de 200
e tanto, só que é muito caro.
Duas jovens disseram preferir ler pela internet, por estarem conectadas
a maior parte do tempo, mas mesmo assim, uma delas gosta de ter o prazer do
livro físico em mãos, embora no momento que ela revelou ter vendido todos os
seus livros, para surpresa de todos, a justificativa foi dada pela possibilidade de
adquirir outros para novas leituras (o que de fato não ocorreu), como mostra o
trecho a seguir:
Luana – Ah eu gosto, porque já passo muito tempo no celular, aí fica mais fácil.
Meu PC estragou aí... Mas eu não gostava de ler pelo PC não.
Vívian – Ah, aí é sem graça! Gosto mais do livro físico, gosto de pegar ele,
sentir o cheirinho dele...
(...)
Marcelo – Eu só coloco lá, eu vejo livro quanto que é, aí se for um preço muito,
eu coloco “.pdf”
(...)
Clara- falei: “Vai no Play Livros que você acha”, (...) Ele é na Play Store, né, ou
você aluga o livro, ou você compra o livro. Aí ele fica num... Play Livros, todos
os celulares de Android tem né, aí você pega e ele vai estar nas suas
bibliotecas depois que você comprar, então você sempre vai ter o livro ali.
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Na opinião dos jovens, a possibilidade de os livros impressos deixarem
de existir não é real. Quando perguntei sobre isso, pelo fato de as tecnologias
estarem aí e muitas vezes os livros estão de graça na internet, eles
comentaram que pode até diminuir a oferta, mas que os livros impressos não
acabam. Porque como eles falaram, existe a beleza dos livros que é um fator
importante, o toque e o manuseio quando estão expostos na biblioteca gerando
um interesse para serem folheados, o cheiro do material impresso que
desperta sensações agradáveis e que fazem parte do ritual da leitura. Trata-se
então dessa complementariedade de suportes, das novas possibilidades de
escolhas.
Para Ana Elisa Ribeiro (2017) as demandas dos leitores desenvolvem
novos suportes e formas de leitura. E mesmo a cada novo suporte o leitor não
vai começar o aprendizado de uso do zero, cada suporte “(...) assim como o
livro, o texto em tela pode ser paginado, mantém desenho de uma

folha,

simula o formato das letras que são usada nos impressos, assim como
obedece a ferramentas de busca como índices e links”. (Ribeiro, 2017, p.131)
Novas possibilidades de leitura se abrem na medida que esses
conhecimentos prévios de manipulação de suportes denominados pelo leitor
servem de base para o domínio e familiarização com os novos.
As diferenças que existiam há algum tempo atrás em relação aos livros
impressos e digitais, é que a leitura em tela realizada através de computadores,
celulares e notebooks retorna o comportamento de um leitor que realiza uma
leitura solitária em ambiente privado. Para essa leitura na tela é necessário
estar conectado a uma tomada de energia. Já os livros revistas e jornais são
materiais impressos são suportes que podem ser lidos em espaços públicos ou
privados.
Porém, desde a invenção dos PCs e notebooks e dos aparelhos de
telefonia móvel muitas transformações ocorreram, tornando o tablet e os
smartphones ferramentas portáteis de leitura, transformando a leitura solitária,
pública. Por isso, uma das jovens entrevistadas, diz ter preferência pela leitura
no celular, pois em sua opinião é muito prático e ela pode ler no ponto de
ônibus ou em qualquer outro lugar que queira.
Esse momento da conversa fez surgir questões como a falta de livrarias
para a compras na cidade de São João del Rei, e-books, o projeto social "Livro
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em Mãos"10 - que eles não tinham conhecimento - e compras virtuais pelo site
Estante Virtual11.
Luana – Nossa, e o ruim é que tipo assim, geralmente eu compro meus livros
em viagem, que eu saio com a escola, aí “nas parada” eu compro. E aí como
que você compra em São João? Porque não tem. Aí acabo ficando sem.
Vívian – Eu só uso internet pra mexer na rede social, eu não gosto de comprar
nada pela internet, nem gosto de ler pela internet.
Luana – Eu fico bastante insegura, tipo... de não vir e eu pagar... e também
acho meio difícil porque eu não uso cartão. Aí como não tenho impressora em
casa pra imprimir o boleto, é “mó” ruim também.

Sobre a possibilidade de construção de espaços para troca de leituras,
convivência, indicações no meio virtual e até por influência de pessoas
denominadas digitais influencers que os jovens seguem nas redes sociais e
um dos entrevistados comenta sobre o blog que uma professora de língua
portuguesa faz como forma de compartilhar conhecimento e de interação social
e cultural. Porém, o que foi mais comentado foi o receio de participar e a
professora tirar ponto.
Luana – Eu sigo a minha professora, mas ela não é nada disso, não (risos)
[digital influencer], ela dá dicas de leitura.
10

Este Projeto Social "Livros em Mãos", tem a finalidade de levar livros para moradores e

escolas de comunidades que não têm acesso aos livros. A maior parte dos livros são de doações
e podem ser trocados ou comprados por preços simbólicos para a manutenção do projeto.
Fonte: https://www.facebook.com/projetosociallivrosemmaos/
11

Conectamos vendedores e leitores, ampliando a diversidade literária e o acesso à leitura por

meio de uma plataforma tecnológica e inovação com capital e time 100% nacional.
A Estante Virtual foi lançada em 2005 reunindo acervos, até então dispersos, em um único
portal de oferta de livros para facilitar a vida de leitores, em busca de diferentes obras. Desde
então, nossa rede de parceiros não para de evoluir, sem falar na conquista de novos leitores
todos os dias. Somos referência, sobretudo no segmento acadêmico, reunindo apaixonados por
literatura em todo o país. Fonte: https://www.estantevirtual.com.br/quem-somos
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Daniela – Ela é professora de quê?
Luana – De física.
Vívian – Pelo que eu lembre, eu sigo uma só, ela chama H. (...) ela dá bastante
dica de livro. Eu até comecei a fazer uma coisa que ela faz, que depois do livro
que ela lê, ela faz um resumo do livro, eu também tava tentando fazer isso,
mas eu sou péssima em resumo e não consegui, aí deixei pra lá, mas aí
também de vez em quando, aparece no meu Facebook assim coisa que eu
nem sigo, mas aí fiquei sabendo de um site que uma moça falou num vídeo,
que chama “Tag Livros”, um negócio assim... a gente paga um certo valor por
mês e eles mandam um livro surpresa pra gente
Marcelo – Sim, quando a gente tava estudando as fases da literatura,
Naturalismo... ela foi colocando os contos de cada coisa e a gente foi lendo. Foi
bom
Luana – Tadinha, a L. tentou fazer isso também na minha sala, mas não deu
certo, não. Ninguém interessa
Vívian – Teve uma vez que minha professora de Português leu um conto lá, aí
eu achei muito bacana. Que tipo assim, a gente tem que ler entrelinhas, sabe?
Aí contava... ai, agora eu esqueci... Falava no texto que o pai pegou um
barco...
Daniela – “A Terceira Margem do Rio”
Vívian – Isso mesmo! Só que na verdade o pai tinha morrido... eu achei muito
legal esse negócio de ler entre as linhas, só que eu nunca mais achei conto
assim pra “mim” ler, aí eu desisti. (...) Tem que ter muita atenção pra ler,
porque é uma escrita bem diferente.
Marcelo – Aqui, ó... ela coloca muita coisa (professora) [olhando o Blog na
internet] . Não vai dar pra abrir porque a internet tá bem ruim. Aqui... ela coloca
notícia, tudo relacionado a Português, conto, coloca bolsa de estudo quando
tem, seleção de estágio, ela coloca tudo
Daniela – E como é que é a interação?
Marcelo – Só ela que posta as coisas, não é aberto pra gente, não
Vívian – Ninguém curte, não?
Marcelo – Não
Vívian – Nossa...
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Marcelo – É, depois a professora tira ponto porque a gente falou alguma coisa
errada...
Vívian – Eu, por exemplo, vejo as coisas e não comento nada, fico tipo: “Ai tipo,
se eu falar alguma coisa, o que que ela vai pensar de mim?”. Aí eu deixo e vejo
só se é coisa importante e respondo com um “ok”

No momento em que eles comentam sobre o conto " A Terceira Margem
do Rio" de Guimarães Rosa, surge uma boa discussão sobre as boas
impressões que o conto deixou, até mesmo uma vontade de ler outros do
mesmo autor, porém o que se percebe é a falta de continuidade de uma
mediação adequada e o despreparo para buscas na internet de novos textos ,
uma vez que os livros podem ser de difícil acesso para esse grupo específico.

Ao investigar as leituras realizadas pelos jovens, a quantidade de livros
lidos, a frequência de leitura e os lugares mais prazerosos para ler
constatamos que mesmo no grupo que afirma gostar de ler, não existe uma
constância desses momentos. Muito semelhante ao que escutamos dos dois
jovens que afirmaram não gostar de ler.
Clara – Eu, deixa eu ver (...) se não me engano, eu tenho uns 10, uns 10 livros
que ele já me deu [tio] / Daniela – E você leu? / Clara – Só 2 (risos).
Daniela – Quantos livros você acha que já leu na sua vida, mais ou menos? /
João – Ó, contando os da escola, acho que foi uns 6 livro. /Daniela – Na sua
vida? Em 17 anos? /João – É, 17 anos, 6 livros (risos).
Daniela – E em média, quantos livros no ano todo vocês leem? / Luana –
Depende do ano. Se eu estiver inspirada, tipo uns 10.
Vívian – Eu também sou assim, depende. Mas quando eu tô empolgada, vai
muito livro, é tipo, eu termino dependendo da história, eu termino em 1
semana, eu passo a madrugada lendo, até esqueço da vida social.

94

As leituras mais citadas por eles como prazerosa são os romances,
ficção científica, mistério, terror, investigação criminal e contos. Um dos jovens
diz que hoje em dia prefere ler os contos, pois eles são mais rápidos e dessa
forma fica mais fácil lembrar o que está lendo e pode-se ler mais. No entanto,
sobre as preferências literárias, Petit (2008) nos diz:
Aos seus olhos, o “livro” por excelência é o romance, que
permite abrir seu imaginário, ampliar o repertório das
identificações possíveis, e se deixar levar pelo devaneio
subjetivo de um escritor. Mas também podem encontrar
palavras que os acolhem nos textos mais diversos. Caçam
furtivamente nos textos, buscando algo que os toque
independentemente das categorias, das classificações
convencionais, das linhas de divisão entre gêneros mais ou
menos legítimos. As divisões que estabelecem uma oposição
entre leituras “úteis” e leituras de “distração” não valem mais:
eles podem se divertir com o movimento das estrelas, e pensar
que seja infinitamente “útil” e precioso descobrir palavras que
dão voz a seus medos ocultos ou um sentido à vida. (p.57)

O modo e os lugares mais lembrados por eles para ler são aqueles que
trazem tranquilidade e conforto:

Vívian - Eu gosto de ler no meu quarto, um lugar assim [campo de esportes do
Dom Bosco]: fresquinho, de... (pausa) é só... E silencioso
Marcelo - E sem barulho, né?
Vívian- Mas até que quando eu tô assim no meu auge das leitura, até na sala
com o maior barulhão eu fico lá lendo. Quando tá super vidrado lá.
Daniela- E quando é o auge da sua leitura, tem um motivo especial?
Vívian- Quando... igual por exemplo, eu gosto muito de romance, quando o
casal tá indo quase fica alguma coisa assim, ou quando acontece alguma coisa
pra atrapalhar o casal que tava quase junto, “essas coisa”. Ficção científica
quando acontece uma briga ou então alguma magia, aí eu gosto.
Luana - Na minha casa deitada no meu quarto. Geralmente eu coloco uma
música baixinha também.
Vívian - Nossa eu não consigo porque eu começo a prestar atenção na música
(Risos geral)
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Marcelo - (para Luana) - Você lê deitada? Assim? (Fazendo o gesto e postura
de quem lê deitado)
Vívian - É, eu também leio assim
Luana -É?! Ou de bruço
Vívian - Só que de vez em quando me dá sono. (...) Fico assim, igual a uma
velhinha, sentada na cadeira de balanço. (risos geral)

Eles entendem que a leitura é importante porque além de ser fonte de
prazer e conhecimento, melhora o rendimento na escola. Para uma das jovens,
a leitura "é uma coisa muito boa", revela "um outro modo de falar com as
pessoas e a ter [o] que escrever" , porque na sua visão, todas as palavras que
ela desconhecia e depois foi checar o significado, foram importantes para uma
ampliação do vocabulário. O que ela conclui que também pode favorecer, em
uma redação do ENEM, por exemplo, a substituição de palavras para que o
texto não fique repetitivo.
Os jovens dessa pesquisa se encontram na mesma faixa etária, porém
com perspectivas diversas do que representa o estudo e a leitura em suas
vidas. Embora todos eles, mesmo os que declararam não gostar de ler,
entendem a importância da leitura em suas vidas; principalmente no aspecto
profissional e nem tanto no pessoal. Aliado a esse ponto, ressaltamos também
a ausência de mediadores tanto em casa quanto nas escolas, o que ocorre de
mediação está atrelada aos seus pares; o que por vezes pode ocasionar
também uma estagnação nas leituras desses jovens, pois como comentado
anteriormente, algumas vezes podemos passar por períodos sem vontade para
a leitura.
Para esses jovens a escassez de oferta literária de sua preferência em
casa ou na escola, aliada à mediação, pode ser um fator de descontinuação da
procura por livros impressos. Além desses suportes impressos, a aquisição e
usos das diferentes linguagens da internet, os jovens poderiam ampliar o seu
universo de letramento. Ele mesmo faria a mediação entre as formas mais
clássicas e contemporâneas de leitura.
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4.7. Leitura na escola

Embora essa pesquisa não trata especificamente das práticas de leitura
na escola, esta faz parte da vida dos jovens entrevistados e o assunto sobre
essas práticas de leitura de livros literários acabou entrando na conversa. A
leitura na escola acaba se tornando um movimento na maioria das vezes
desconectado da realidade desses jovens, não se tornando um momento de
interação.
Daniela – E a leitura da escola?
Vívian – Dos livros didáticos?
Daniela – É, dos didáticos e dos de literatura. São as indicações, vocês
continuam tendo? São os livros que vocês são obrigados a ler e fazer prova?
Luana – Não, na minha escola não tem, não
Marcelo – Não, mas de pequeno tinha. Mas era ficha que tinha que fazer.
Chato...
Vívian – Não, na minha escola não teve isso, não. Assim, a professora pedia
pra gente pegar um livro que a gente gostasse, lesse e fazia prova dele
Daniela – E como é que era essa prova?
Vívian – Perguntava editora, os personagens principais, o autor, o lugar onde
aconteceu, a cidade, essas coisas, qual o tipo de livro que era... Fazer tipo um
resuminho
Marcelo – E o desenho...
Luana – Da parte mais chocante, né?
Vívian – Eu sempre colocava um casal no final. Eu só lia livro romântico
Daniela – E aí, Marcelo? Você falou da ficha... por que você achava chato?
Marcelo – Ah, que “os livro é tipo”, tinha uma mesinha e você só podia escolher
os da mesinha. E eram só esses livros que podia escolher, não podia escolher
da prateleira, e eram “elas que escolhia”
Vívian – Onde? Lá no Garcia?
Marcelo – Não, em outra escola
Daniela – Elas tinham o dom de pegar...
Marcelo – Os piores!
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Daniela – Às vezes na concepção delas era o melhor, mas pra quem vai ler
pode não ser
Marcelo – Teve um que foi bom, “O Sobradinho dos Pardais”, era bom esse.
Depois o resto foi tudo ruim

A importância da leitura literária e seu desenvolvimento durante o
período de escolarização, na concepção de Magda Dezotti (2019):
Implica em lidar simultaneamente com o prazer e o dever, pois
como prática social, realizada fora da escola, a leitura literária é
aquela que proporciona prazer, sem determinados
compromissos por parte do leitor de prestar contas da sua
leitura para alguém. Na escola a situação é diferente, sempre
haverá uma intencionalidade e as nuances inerentes a
qualquer processo educacional. (p.53)

Para a pesquisadora a finalidade primeira da leitura literária é a fruição,
portanto é fundamental e imprescindível que se veja a literatura escolar como
prática social, do contrário será somente um mero saber escolar, distante de
sua função primeira; ficando assim como qualquer leitura informativa
escolarizada. No seu entendimento, concordando com Magda Soares (2011), o
“problema não reside no fato de a literatura ter sido escolarizada, mas no modo
inadequado em que isso ocorre” (p.54)
As práticas literárias, como vimos no capítulo 2, se modificaram ao longo
do tempo tanto na escolha dos gêneros quanto nas formas de leitura e
suportes; no entanto a leitura literária na escola e seu processo de
escolarização, despreza em muitos casos a dimensão social da leitura.
As entrevistas com os jovens nos revelam esse descompasso, pois as
atividades

envolvendo

obras

literárias,

geralmente

são

consideradas

desinteressantes e em propósito. Resumindo-se muitas vezes em leituras
solitárias e provas avaliativas em forma de perguntas e respostas e/ou
questões objetivas.
O fato é que nesse processo de mediação entre escola/ professores,
alunos e obras literárias não se pode levar em conta que apenas a oferta e
entrega dos livros irão assegurar que os jovens irão usufruir a leitura e de fato
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gostar de fazê-la sempre. Petit (2008) nos oferece uma visão de como deve ser
esse processo de mediação:
O gosto pela leitura não pode surgir da simples proximidade
material com os livros. Um conhecimento, um patrimônio
cultural, uma biblioteca, podem se tornar letra morta se
ninguém lhes der vida. Se a pessoa se sente pouco à vontade
em aventurar-se na cultura letrada devido à sua origem social,
ao seu distanciamento dos lugares do saber, a dimensão do
encontro, com um mediador, das trocas, das palavras
“verdadeiras”, é essencial. (p.154)

Para Michèle Petit, os mediadores, em especial os professores, devem
ser capazes de construir pontes entre os alunos/ livros e os livros/textos.
Segundo Magda Soares (2011), a escolarização da literatura acontece
em três momentos diferentes: na biblioteca da escola; na leitura dos livros de
literatura e os estudos que acontecem dos textos nas aulas de Português.
No primeiro momento a biblioteca atua desempenhando diferentes
papeis na escolarização da literatura: local de guarda e acesso aos bens
culturais, organização do espaço e do tempo de acesso e leitura das obras.
O segundo momento importante na escolarização da literatura é a
orientação feita dos livros que serão lidos e posteriormente avaliados. Esse
momento na maioria das vezes não leva em consideração a demanda dos
alunos, resultando em um desconforto e aversão à leitura.
Em terceiro lugar o texto de Soares trata dos livros didáticos, que
fundamentam as aulas de Português e trazem fragmentos de autores e obras,
desconectados em função dos conteúdos a serem estudados.
Ao conversar com os jovens pudemos observar que muita coisa
precisa ser revista nas escolas. Da mesma forma que as leituras literárias
desses jovens e as indicações familiares estão em desacordo; na escola, que
seria o local para que essas leituras se tornassem - mesmo que escolarizadas
– fonte de prazer e fruição – como deve ser a função primordial da leitura
literária – elas estão em descompasso.
Nos relatos observamos que impera a monotonia das atividades, sem
contextualização, sem criatividade e elaboração. Dessa forma, até mesmo as
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obras que os alunos escolhem para fazer a leitura e a atividade escolar
obrigatória, fica um fardo e não um prazer.

4.8. Redes sociais e leitura

Embora os jovens dessa pesquisa reconheçam a importância da leitura,
eles também reconhecem que passam muito tempo nas redes sociais e que
realizam pouca leitura na internet. O maior interesse está em navegar nas
redes sociais: Facebook, Instagram, Whatsapp; realizar jogos on-line e assistir
séries. Para eles a maioria das notícias são fake news e dá muito trabalho
confirmar se a notícia é confiável; por isso eles preferem não ler e nem
compartilhar mais, porque já se meteram em muita confusão com isso. Sobre a
leitura na internet eles debatem:
Vívian – Eu não tenho opinião, porque não pego nada pra ler na internet, eu
não gosto. De vez em quando, a maioria das coisas que aparecem “é tudo”
fake news, aí eu nem pego pra ler.
Luana – Eu fico atrás de site confiável pra ver se é verdade pra ler, aí depois
eu compartilho. Porque já rolou tipo, de brigarem comigo, porque quando eu
era mais nova, eu achava uma coisa e já ia compartilhando, eu nem ligava não,
me interessava, eu compartilhava, aí deu o maior rolo, aí não faço mais isso
não.
Daniela – De que assunto que foi?
Luana – Política, fico sempre envolvida “nas treta” de política no Facebook.
Vívian – Eu não faço mais isso, porque eu não sou muito informada, aí a
pessoa vai querer brigar comigo e eu não vou ter argumento, aí vou perder a
briga (risos).

Para esses jovens o mundo digital chama a atenção para o fato de que
notícias falsas e seus compartilhamentos sem terem sua veracidade checada,
podem ser um território árido de se transpor. No depoimento dos jovens eles
relatam as situações difíceis que viveram e admitem que apesar das muitas
informações veiculadas, o pouco conhecimento dos assuntos compartilhados
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os enfraquece diante de uma discussão. Essa propagação de notícias falsas,
fotos e opiniões, se fortalece na medida em que as pessoas, às vezes, por falta
de conhecimento, as compartilham sem criticidade.
A informação encontra-se espalhada por todos os lugares e se
movimenta e expande de maneira livre e descentralizada. Desde o início deste
movimento de democratização da informação

- através da internet e sua

popularização a partir dos anos 2000 que a sociedade em vários momentos
precisou refletir sobre a posição e postura do ensino e do conhecimento frente
à nova demanda da família, da sociedade e em especial dos sujeitos de nossa
pesquisa os Polegarzinha (SERRES, 2013). Esses momentos de reflexão
permeiam a sociedade como um todo, seja nas questões pessoais
(relacionamento, família) ou profissionais. Para Serres (2013):
Esse novo caos, primitivo como toda balbúrdia, anuncia uma
reviravolta, antes de tudo da pedagogia, mas também da
política em todos os seus aspectos. Outrora e recentemente,
ensinar era uma oferta. Exclusiva, semi-condutora, ela jamais
se preocupou em ouvir a opinião da ou a voz da demanda.
Dizia o porta-voz: este é o saber estocado nas páginas dos
livros. Livros estes que ele mostrava, lia, recitava. Ouçam e
depois leiam, se assim quiserem. Em todo caso, porém,
silêncio! (...)
Isso acabou. Com sua onda, a tagarelice rejeita essa oferta e
anuncia, inventa, apresenta nova demanda, provavelmente de
um novo saber. Reviravolta! Ouçamos também – nós
professores falantes – o rumor confuso e caótico dessa
demanda tagarela, vinda dos alunos que, antigamente,
ninguém consultava para saber se realmente demandava tal
oferta.
Porque a Polegarzinha se interessa cada vez menos pelo que
diz o porta-voz? Porque, diante da crescente oferta de saber,
num imenso fluxo, por todo lugar e constantemente disponível,
a oferta pontual e singular se torna derrisória. (p.45-46)

Sob essa ótica encontram-se também os jovens da cidade de São João
del Rei e suas práticas de leitura; os jovens que representam a Polegarzinha,
descrita pelo filósofo Serres (2013) e que permeados e transitando nas novas
tecnologias, usufruem do bônus e do ônus desse novo ambiente de
comunicação, de aprendizado, conhecimentos e leituras.
Vivemos em uma sociedade onde "a palavra humana balburdia no
espaço e no tempo" (SERRES, 2013, p. 69), todas as vozes podem ser
ouvidas, "todo mundo quer falar, todo mundo quer comunicar com todo mundo,
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por redes inumeráveis" (SERRES, 2013, p. 70); todos podem ser ouvidos e
emitir opiniões sobre tudo. Carlos Henrique Tavares de Freitas (2018), em sua
tese, reflete sobre essa transformação do leitor e suas relações com as
informações, o conhecimento e a leitura:
Nesse momento em que a tecnologia impões novas
transformações ao livro, a leitura e ao próprio leitor também se
modificam. Justamente uma destas implicações é o
rompimento da materialidade característica do livro, pois novas
relações passam a ser estabelecidas entre este objeto e o seu
conteúdo eletrônico. Não obstante, a contiguidade física
inerente aos livros cede espaço a uma nova dinâmica de
armazenamento, processamento, distribuição e acesso à
informação. (p.42)

Para os jovens da pesquisa, o principal motivo pelo qual eles não estão
lendo mais ou não gostam de ler está relacionado à grande oferta de
informação e entretenimento nas redes sociais e na internet. O que se mostra
uma grande contradição, pois parece que esta oferta não está de acordo com a
demanda ou não está sendo bem aproveitada. Transcrevemos aqui a fala dos
jovens sobre o ler pouco ou não ler:
João – Ah... eu não gosto porque tipo assim, meio que eu “enterto” com outras
coisa, mas, se não tivesse celular hoje em dia, eu acho que eu leria algum livro,
não sei. Mas como tem o celular... (risos) aí eu nem... É, a gente “enterte” no
celular.
Vívian – Assim, a gente só fica sabendo de fofoca.
Luana – Tudo de bom (risos).
Vívian – Mas não vai fazer diferença nenhuma na minha vida.
Luana – De vez em quando o povo começa a brigar lá, é muito bom.
Vívian – Mas de aprendizagem não tem nada, a não ser quando pega um
trabalho de escola pra fazer, aí tem que pesquisar, mas aí eu aprendo. Mas de
rede social assim, nada. (...) Não sei, é um negócio que prende a gente, a
gente não consegue sair, quando vê já passou o dia...é um vício, sinceramente
Luana – Geralmente eu leio, fico na rede social, aí depois pra eu pegar pra tipo
estudar, é uma dificuldade. Porque o celular não deixa.
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Marcelo – É, a gente tá assistindo uma série, aí acaba o episódio numa parte,
aí você quer assistir outro, aí você tem que fazer outra coisa, mas quer assistir
mais um. Aí acabou, já era.

Assim como nos questionários realizados na pesquisa e essas
entrevistas, podemos observar que todos os jovens de uma forma ou de outra
possuem acesso à internet e às redes sociais. Vivemos em uma sociedade
onde “a palavra humana balburdia no espaço e no tempo” (SERRES, 2013,
p.70), para o filósofo Serres, todas as vozes podem ser ouvidas, “todo mundo
quer

falar,

todo

mundo

comunica

com

todo

mundo,

por

redes

inumeráveis”(SERRES, 2013, p.70); todos podem ser ouvidos e emitir opiniões
sobre tudo. Assim, reflete Serres (2013):
O desafio: “(...) voltar sua atenção para a ausência que se
mantém acima do pescoço cortado. (...) É onde reside a nova
genialidade, a inteligência inventiva, a autêntica subjetividade
cognitiva. (...) conhecimento de custo quase zero e, no entanto,
difícil de agarrar. (p. 37-38)

As falas dos jovens nos sinalizam que um processo de mediação
(escolar e familiar) seja o modo mais eficaz de ajudá-los a aproveitar melhor
todo esse acesso a inúmeras informações, diversão e conhecimento disponível
na internet e nas redes sociais.
Complementado com o pensamento de Petit (2009) a construção social
favorecida pelos mediadores e reconhecendo os avanços tecnológicos aos
quais estão imersos nossos jovens:
Em tais contextos, crianças, adolescentes e adultos poderiam
redescobrir o papel dessa atividade na reconstrução de si
mesmos e, além disso, a contribuição única da literatura e da
arte para a atividade psíquica. Para a vida em suma. A
hipótese parecerá paradoxal em uma época de mutações
tecnológicas, na qual é a eventual diminuição da prática da
leitura o que preocupa. Parecerá mais audaciosa, até mesmo
incoerente, visto que o gosto pela leitura e a sua prática são em
grande medida socialmente construídos. (p.22)
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Nossas práticas sociais cotidianas foram e são marcadas pela
conectividade, pelas tecnologias. Enfim, uma cultura digital estudada por
teóricos e pesquisadores e suas implicações e conexões com a educação e a
leitura
É preciso pensar como as pessoas estão se relacionando e aprendendo
- com essa "nova" configuração da sociedade digital - principalmente os jovens
leitores de São João del Rei.
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Considerações finais

Ao retomarmos o objetivo geral dessa pesquisa que pretendia
investigar as práticas de leitura dos jovens da cidade de São João del Rei,
pudemos compreender que a leitura em seu caráter individual requer do leitor a
articulação de suas memórias, histórias e características individuais; já em sua
dimensão social, a atividade de leitura leva em consideração aspectos
políticos, linguísticos e sociais no qual o leitor está inserido.
A prática da leitura se insere e está inserida no contexto histórico e
social do leitor. Trata-se então, de uma formação do leitor constituída de
memórias e registros sociais anteriores à leitura.
A importância da leitura não se esgota na decodificação das palavras e
não é um fim em si mesma, mas sim, uma expansão dos conhecimentos do
leitor. E, também, para além da construção do conhecimento, a leitura e em
especial a leitura literária, é uma forma de manifestar emoções e visões de
mundo.
A leitura é importante para o acesso à cultura e à aquisição de
conhecimentos e experiências. É esse direito ao saber e à informação que irá
construir um espaço íntimo e sempre acessível no momento do indivíduo
transitar pela vida e pela sociedade de maneira mais autônoma e crítica. Todos
têm direito à literatura, à leitura, ao aprendizado, ao pensamento e ao sonho.
Entretanto o livro e a leitura não oferecem soluções prontas, acabadas
e definitivas aos jovens leitores; a formação do leitor se dá na medida em que
as provocações e questionamentos são aceitas pelo leitor, que tanto podem
estar em diferentes suportes, diferentes textos e práticas de leituras
diversificadas.
Essa pluralidade e diferença entre as práticas de leitura e escrita; a
apropriação e ressignificação desses processos de formação do leitor é que foi
denominado de letramento; uma maneira mais ampla de ser e estar no mundo.
Essa prática social e crítica da leitura, denominada letramento, não se
concretiza sem relações culturais, históricas e sociais para além do
conhecimento dos códigos de leitura e escrita.
Em relação aos dados obtidos pelos questionários aplicados e às
entrevistas com os jovens, ficou evidente o uso da internet na maior parte do
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dia pela quase totalidade dos jovens. Para eles, suas práticas culturais estão
relacionadas diretamente ao uso da internet. Essas interações com o ambiente
virtual ocorrem de diversas formas, que vão desde o uso das redes sociais, o
acesso a conteúdos escolares, realização de pesquisas, leituras de livros e
outros materiais, a visualização de séries, filmes e MV (music video).
As configurações de espaços e tempos nas interações dos jovens com
a tecnologia acontecem de maneira totalmente diferente; eles nasceram e
cresceram imersos na tecnologia. Portanto, é natural que suas interações
culturais sejam demarcadas por essas interações. As descobertas sobre
diversos assuntos e as interações decorrentes delas acontecem quase que em
sua totalidade em ambiente virtual.
Foi interessante observar a fala dos jovens sobre essa interação com o
mundo digital e a leitura, porque embora eles reconheçam que a leitura em
seus diversos aspectos seja extremamente importante para sua vida reconhecidamente até pelos que afirmam não gostar de ler – existe um
sentimento de culpa por passar tanto tempo online e não conseguir aproveitar
melhor o tempo para a leitura e pesquisa. Na percepção desses jovens, existe
muita informação disponível, mas eles costumam dedicar tempo a um
aprendizado mais profundo quando existe uma orientação de pesquisa sobre
um tema específico por parte de um professor, por exemplo.
Um fato interessante revelado se refere à questão das fake news e
como eles percebem que a maturidade em relação a serem mais velhos, na
questão da idade mesmo, influencia para checarem as informações primeiro,
ou nem repassá-las quando têm dúvidas sobre determinadas questões
veiculadas, para não se exporem nas redes sociais e gerarem conflitos
negativos desnecessários. Tais revelações são preocupações dessa geração
imersa na internet e que vem aprendendo a lidar com suas questões de
conhecimento, leitura e comunicação.
Para esses jovens, fica o entendimento de que para a construção do
seu conhecimento é necessário que eles tenham mais interação e conexão
com as leituras que estão expostas na internet. Entretanto o que se percebe ao
conversar com eles é que a sedução de ficar nas redes sociais está se
sobrepondo ao movimento de leituras e apreensão de conhecimento que
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dependem justamente desse diálogo mais crítico com textos e autores e o
compromisso de construção do seu conhecimento.
Os hábitos e motivações desses jovens para a leitura, perpassam por
diferentes questões e dentre elas talvez esteja o fato de que as primeiras
leituras literárias devam ocorrer no ambiente familiar. Um ambiente profícuo
para as interações e diálogos estabelecidos em decorrência dessas leituras.
Pelos jovens da pesquisa, escutamos relatos de que quando esses momentos
aconteciam em suas casas eram prazerosos, traziam alegria e são lembrados
até hoje com afetividade. No entanto, à medida que foram crescendo esses
momentos passam a não acontecer. O que pudemos observar foi um grande
descompasso entre as práticas de leitura dos pais e dos filhos.
Todo e qualquer movimento em relação à mediação da leitura acontece
em ambiente carregado de cobrança dos pais com esses jovens. Há um
desencontro nas recomendações de leituras que os pais desejam para os seus
filhos em relação às que os filhos desejam. Assim como os filhos reconhecem a
importância da leitura em suas vidas, os pais também acham que os filhos
devem gostar de ler ou mesmo têm por obrigação possuir o gosto pela leitura.
Mesmo que o ambiente não tenha estímulo à pratica das leituras, não tenha
material diversificado para leitura e que eles mesmos, os pais, não tenham ou
nunca tiveram o hábito de ler.
A questão da mediação ou a falta desse processo permeou a
construção dessa pesquisa, e esteve presente no relato dos jovens em relação
às mediações realizadas pelas suas famílias ou na escola. As práticas sociais
de leitura dos jovens requerem um processo de mediação, seja na família, na
escola, na biblioteca ou com os amigos.
Apesar de o objetivo de nossa pesquisa estar centrado nas práticas de
leitura dos jovens fora da escola, falas importantes sobre suas práticas na
escola não puderam ser desconsideradas, pois fazem parte de seu cotidiano.
E, em um contexto geral, suas experiências com a leitura na escola não são
prazerosas e transformadoras. As leituras literárias geralmente são feitas para
atividades avaliativas em forma de perguntas e respostas com obras que não
são do interesse dos jovens.
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O espaço da biblioteca, que também é um importante ponto de
mediação de obras literárias, é lembrado como local de acervos que despertam
pouco interesse e com espaços físicos nada atraentes. Não existe uma
proposta de trabalho e ocupação para esses espaços com o objetivo de
realizar a mediação de práticas de leitura e os jovens, na perspectiva de
criação de hábitos e motivação para a leitura.
Do ponto de vista de criar oportunidades de acesso às práticas de
leitura, as escolas têm papel importante para diminuir a distância entre livros e
leitores. Pode e deve existir um movimento de engajamento para que essas
oportunidades aconteçam.
Para um processo de superação das dificuldades em relação à leitura
de textos e livros considerados clássicos e difíceis pelos jovens, é relevante a
figura de um mediador. O livro e a literatura não fornecem soluções prontas e
acabadas para tudo; eles nos sugerem convites para reflexões, que podem ser
aceitos ou não. Porém jamais podemos deixar de ser pontes, ou procurar por
elas, pois uma hora, na maturidade da vida o convite será aceito!
A superação desse desafio do jovem leitor diante de um texto que por
hora seja complexo, poderá ser relevante para a formação de uma capacidade
de distinção entre as boas leituras das não tão boas. Tal distinção é importante
para a leitura crítica e transformadora do leitor crítico e aderido ao seu tempo e
espaço; da sociedade da qual fazemos parte.
Temos muito trabalho pela frente para melhorar a quantidade e a
qualidade da leitura que oferecemos aos jovens, porque ainda é muito grande a
desigualdade de oportunidades. Oferecer um espaço onde a escuta e o diálogo
sejam profícuos. O ato de ler, refletir, reler, estabelecer conexões para além da
prática solitária da leitura é o lugar ideal para perguntas e discussões rumo a
construção dos jovens individualmente e socialmente inseridos nas práticas
culturais e sociais do seu tempo.
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Anexo 2
Perguntas a serem realizadas com os jovens no momento da entrevista:
1. A pesquisa realizada aponta que 71,3% dos jovens não tem tempo
para ler. Para vocês, o que é a leitura? E porque falta tempo para ler?
2. Quais os motivos levam um jovem a dizer que não gosta de ler?
3. Para vocês, como aconteceu esse gosto pela leitura? Quem os
influenciou?
4. Na sua casa quais são os gêneros preferidos de leitura?
5. E qual o seu tipo de gênero literário preferido? Porquê?
6. Como você escolhe suas leituras?
7. O que você está lendo no momento?
8. Em média quantos livros vocês possuem? Como eles são adquiridos
para a leitura?
9. O tempo na internet atrapalha seus estudos e sua vida social?
10. O tempo que você passa na internet, você considera aprender algo
novo? O quê por exemplo?
11. Na sua opinião é bom e importante estar em evidência nas redes
sociais? Porquê?
12. A pesquisa mostra que os jovens estão preferindo mais usar o
Instagram do que o Facebook. Qual a opinião de vocês sobre isso?
13. Você tem conhecimento sobre as leituras literárias digitais? Se sim,
você faz esse tipo de leitura?
14. O que vocês sabem sobre Fanfics? Vocês usam? Gostam?
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Anexo 3
[Entrevista com Clara – 18 anos]
- Tempo da Entrevista – 25:20 Daniela – Bom, primeiro, eu queria te agradecer, por fazer parte da minha
pesquisa, respondendo minhas perguntas com relação à leitura, começa então
falando primeiro seu nome, sua idade
Clara – Então, eu sou, meu nome é Clara, tenho 18 anos, moro em São João
Del Rei, e no Tijuco
Daniela – Muito bem. E eu queria saber primeiro, pra você, o que é leitura?
Clara – Então, eu principalmente gosto muito de ler fanfic, e eu tenho um irmão
que sempre me dá um livro quando ele vem, mas eu nunca fui aquela pessoa
que lê muito, assim, livro. Porque acho que livro é uma coisa muito complexa, é
muito diferente de uma fanfic... assim, mas eu gosto de ler fanfic muito mesmo,
nossa, tinha época que eu passava o dia inteiro no telefone lendo fanfic. E até
hoje eu nunca fui uma pessoa assim: “ah, vou acabar de ler esse livro”
Daniela – Então, leitura pra você é fanfic?
Clara – É, falou em leitura pra mim, já penso em fanfic
Daniela – Aham, e as outras... livro, jornal, essas coisas assim, as outras,
você...
Clara – Não tenho muito interesse, não. Mas assim, se for um livro igual ele me
deu uns tempos pra trás, foi até “A Culpa é Das Estrelas”, que eu gostei muito!
“O Pequeno Príncipe” também, achei muito legal, sabe? Mas o bom de ser no
celular, como fanfic, é que tipo, se tiver no ponto de ônibus, eu posso muito
bem pegar o celular ali e começar a ler, sabe. Então é uma coisa muito mais
prática também, né.
Daniela – Como que você começou a gostar de fanfic? Foi alguém que te
influenciou...? Como que foi?
Clara – Assim, eu gosto muito de ver novela mexicana, muito mesmo, e...
Daniela – Tá passando em qual canal?
Clara – Na SBT
Daniela – Uhum
Clara – E era uma época tipo assim, que eu ficava em casa, e tudo mais, e eu
lembro que a novela chama “A Usurpadora”, e eu gostava muito de ver a
novela, principalmente porque também quando... ela foi a última novela que eu

128

vi com a minha mãe, então sei lá, peguei um amor pela novela. Só que a
novela acabou, teve um fim, e eu sei lá, queria aprofundar isso, sabe? Ter uma
coisa assim que falasse assim, sei lá quero continuar isso, essa história. Aí eu
pesquisando, porque eu também “shippava” muito os dois casais, que no caso
era o Fernando com a Gabriela Spanic, que eu torcia muito pros dois ficarem
juntos, só que não tinha nada, e com isso acabei achando histórias, que no
começo acho que nem foi fanfic, foi uma história que um fã criou e fez no
próprio site dele. E aí, por aí foi... achei o fanfic
Daniela – Então foi a fanfic da novela “A Usurpadora”
Clara – Isso, meio que continua a história
Daniela – Aí a pessoa criou...
Clara – Isso, a pessoa criou e...
Daniela – E foi do jeitinho que você queria? (risos)
Clara – Não, tipo assim, era “mó” legal que eu queria os dois juntos, e era uma
coisa que tipo assim, eu sempre imaginava aquilo, sabe, achei meio louco isso,
mas eu sempre ficava imaginando os dois juntos e tal, e acabei achando
histórias que se identificaram com isso, então achei muito legal, que no começo
foi muita novidade pra mim...
Daniela – O fanfic?
Clara – O fanfic, sabe...
Daniela – E aí hoje você também continua lendo outros?
Clara – Sim, hoje é menos porque com o trabalho, né, e eu já chego em casa
cansada também, mas, ainda mais agora que eu tenho namorado também né,
mas antigamente eu pegava e lia muito fanfic, eu chegava em casa na escola e
lia, e até confesso que na escola mesmo, na hora do recreio ou até dentro da
sala mesmo que os “professor” assim que deixavam mexer no celular, eu lia
muito fanfic. As pessoas chegavam perto de mim: “Que que você tá entrando,
no Whatsapp?” “Não, tô na fanfic”. Aí você tinha que explicar pra todo mundo o
que que era fanfic
Daniela – Aham... aí você comentou comigo agora que você tá num
relacionamento, né? Você tá namorando
Clara – Sim
Daniela – Ele gosta de ler, como que é?
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Clara – Bem mais do que eu. Ele sempre fala comigo assim: “Você tinha que
ver muito jornal, sabe? Livro, essas coisas que de algum modo você tá
aprendendo mais as coisas
Daniela – Ele trabalha, estuda? Ou só trabalha?
Clara – Ele trabalha
Daniela – Com o quê?
Clara – Ele trabalha de arquiteto. Só que ele não mora aqui não, ele mora em
São Paulo
Daniela – E como é que vocês se conheceram?
Clara – Quando a gente se conheceu foi bem estranho, porque eu jogo muito
videogame, sabe? E eu jogando videogame, uma partida, e os videogames de
hoje são muito mais tecnológicos do que de antes né, eles têm essa coisa de
conversar e tudo mais, sendo que é uma coisa que nunca gostei, porque minha
família assim, a gente nunca foi muito de conversar com os outros não, sabe,
principalmente uma criança, aí os “outro” achavam: “com quem que ela tá
conversando?”, eu tava falando coisa demais. E aí a gente ficou conversando
num jogo lá e passou um tempo, aí ele veio aqui, a gente se conheceu e até
agora tá dando certo
Daniela – Então você acha que ele é uma boa influência, te incentiva de
alguma forma, ou pelo menos fala né?
Clara – Sim, e assim, é uma coisa igualzinho minha família não aceitava ele
muito bem no começo por causa dessa coisa também, por conhecer ele de
longe, e não saber como ele é e tal, e não ter como provar que ele é assim né?
Aí, igual ele não gosta que eu bebo, sabe? Ou fumo... Igual eu falei que não
queria fazer faculdade, e ele falou que não importa, se ele precisar de entrar na
faculdade ele entra comigo (risos)
Daniela – Aham, ele fica te incentivando né?
Clara – Ele me incentiva... E eu até falo com ele que acho que esse foi um dos
pontos assim que me fez interessar nele, porque ele foi uma pessoa muito
diferente do que eu já conheci, sabe? Que ele desde o começo, antes quando
ele era só meu amigo ainda ele sempre me dava conselhos assim: “Não, tenta
isso que você vai conseguir”, “Se esforça na escola”, sabe? “Vai na escola, não
falta” sabe? Esse tipo de coisa assim
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Daniela – Uhum... E, ele então lê livro técnico também e lê outros que ele te
indica? Ou não?
Clara – Não
Daniela – Você falou do seu irmão, né, que quando ele vem, e que ele mora
fora?
Clara – É, meu irmão mora em Belo Horizonte
Daniela – Aí ele traz livro pra você, né?
Clara – E meu irmão adora ler livro: Paulo Freire, e uns que conheço assim que
pelo menos quando vou na casa dele eu vejo. Meu irmão mora em tipo uma
república, com mais 3 amigos, porque ele queria ser padre, mas aí ele desistiu,
aí hoje ele lê muito esses livros assim, e pra você ter uma ideia, no quarto dele
tem uma estante de livro, que eu fico assim: “Gente por que que eu não puxei
esse gênio de ler desse jeito?”
Daniela – E você calcula mais ou menos quantos livros assim ele tem?
Clara – Ah, tem muito, tem muito
Daniela – E você? Tem muito livro?
Clara – Eu, deixa eu ver... se não me engano, eu tenho uns 10, uns 10 livros
que ele já me deu
Daniela – Aham, e você leu?
Clara – Só 2 (risos)
Daniela – Só 2? (risos)
Clara – Que foi “A Culpa é das Estrelas” e “O Pequeno Príncipe”, e eu fico
assim, muito assim sei lá, triste assim um pouquinho comigo, porque ele dá
aquele livro como se fosse a coisa tipo assim: “Tô te dando isso, mas é um
pedacinho do meu coração pra você, é pra você cuidar”, sabe? Porque eu vejo
assim, que é muito carinho, principalmente os livros que ele me deu, eu vejo...
“O Pequeno Príncipe”, ele me deu o de capa dura, sabe? E tava plastificado, foi
se não me engano, foi 40 reais na época que ele comprou, então tipo assim,
pra mim, eu li aquilo, mas não teve tanto significado acho que como teve pra
ele, sabe?
Daniela – Aham... e lá na sua casa, agora você tá morando com a sua tia, né?
Clara – Com a minha tia...
Daniela – Com que é lá? E antes, quando você morava com a sua mãe
também, e tudo. Você tem lembrança de alguém lendo pra você quando você
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era criança? Ou livros em casa? Tem livro, revista em quadrinho, como que é
na sua casa?
Clara – Então... minha mãe era analfabeta, né, não sabia ler, por ela ser irmã
mais nova e todo mundo morava no Caburu, na época era bem... não tinha
escola nem nada, e era muito difícil ir pra escola, pois eles não moravam
dentro do Caburu mesmo, na cidade, moravam bem mais longe. E depois meu
avô pegou e mudou pra cá, só que quando ele mudou pra cá, todo mundo tinha
parado de estudar, né, porque todo mundo preferiu ajudar mais na plantação e
nesse tipo de coisa, mas todas as irmãs da minha mãe “aprendeu” a ler, só ela
que não. E então isso foi meio que uma dificuldade assim né, em questão de
eu ler quando eu era pequena, porque eu não conheço meu pai, e também por
todo mundo ser da roça assim, sabe? Aí nunca foi essa coisa: “Ah, vamos ler
alguma coisa”, sempre foi mais de pegar no trabalho
Daniela – Então, você não tem então lembrança de livro em casa, nada disso?
Clara – Não, aí chegou o SESI, que eu não sei se você conhece, ali perto da
minha casa que eu moro perto da Igreja São José ali, tem um SESI ali em
cima, e aí começou...
Daniela – Mas o SESI, qual, do Senac? Que é a parte social do Senac? Não,
né?
Clara – Não, é tipo um CRAS
Daniela – Ah tá
Clara – Aí tinha cheio de revista em quadrinhos, aí... e tinha os computadores,
né que foi a época assim, que nossa, pra mim era muito bom, porque a gente
nunca teve celular assim de mexer na tela, né? E principalmente na minha
casa nunca teve um computador, aí você ficava o dia inteiro mexendo no
computador, lendo livrinho, e era muito legal, achava isso muito legal mesmo
Daniela – Uhum, hoje em dia... bom, aí continua a mesma coisa lá na casa da
sua tia, tem alguém que lê, tirando seu irmão que tá fora, né, mas assim...
Clara – Não, tem o meu primo, tem meu primo também, porque a minha família
toda queria ser, os homens pelo menos, queriam ser padre, né, tem se não me
engano, 3 primos meus, 2 primos “meu” contando com o meu irmão, “queria”
ser padre, mas os 3 desistiram né, só meu irmão mesmo assim foi o único que
entrou no seminário, formou em Filosofia e ele foi e continuou até pelo menos
acabar a faculdade, né? Mas depois ele viu também que isso não é pra ele
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Daniela – Então ele vai formar em Filosofia, mas não vai ser padre?
Clara – Não, ele já formou em Filosofia, já tá até dando aula já...
Daniela – Ah, tá
Clara – ...mas ele desistiu
Daniela – Então ele é uma pessoa que lê muito, então
Clara – Sim, eu até falo lá em casa brincando que eu queria muito ter o jeito do
meu irmão assim, sabe? Eu falo assim: “Por que que eu não puxei o jeito
assim, esse lado inteligente assim, sabe, entre aspas do meu irmão?”. Porque
ele, sabe, ele é aquela pessoa, que igualzinho ele tá dando aula, mas ele já fez
o ENEM já agora, sabe? Pra tentar outra coisa, entendeu? Exemplo daquela
pessoa que tem sede de sabedoria, e eu já sou o contrário
Daniela – Pois é, perguntando assim, né, procurando saber sobre... então você
não tem um gênero de leitura preferido, num...
Clara – Então, romance
Daniela – Tirando a fanfic, né?
Clara – É, romance
Daniela – Das outras coisas é romance? Que aí você não lê com tanta
frequência assim
Clara – Não, ou mais assim aventura também, eu acho muito legal também,
entendeu?
Daniela – Uhum... E aí caindo de novo pra internet então, né que é onde você
lê o fanfic, então você tem conhecimento dessas leituras, digitais...
Clara – Sim
Daniela – E aí quanto tempo mais ou menos você acha que você gasta com
internet? Na leitura, nas redes sociais... você tem como separar?
Clara – Em geral?
Daniela – Em geral, é
Clara – Ah, se deixar passa a manhã, a noite
Daniela – O dia inteiro?
Clara – O dia inteiro
Daniela – E quanto tempo lendo fanfic hoje em dia?
Clara – Hoje em dia... Igual agora, eu chegaria em casa agora e começaria a
ler fanfic até a hora de dormir, assim, eu acho isso muito legal mesmo
Daniela – E rede social, você tem?
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Clara – Tenho
Daniela – Quais que são?
Clara – Ah, Facebook, Whatsapp, Instagram. Mesmo assim, depois que eu
comecei a namorar também já não tem muita graça né (risos), porque a gente
tem essas redes sociais assim mais pra gente poder conhecer outra pessoa,
né?
Daniela – Aham, e aí agora tá mais tranquilo
Clara – Sim, e principalmente pelo meu namorado ser mais velho, não tenho
mais essa coisa tipo, hoje em dia os jovens de hoje tem mania de comer
alguma coisa, e antes de comer tira foto?
Daniela – Aham
Clara – Sabe? E eu não tenho essa mania mais, eu já fico “Pra que que eu vou
postar foto?”, porque ele faz eu muito enxergar umas coisas que assim, não
tem lógica, sabe? Não tem muita necessidade, sabe. Aí igualzinho, já não sou
mais aquela pessoa que posta foto do prato antes de comer, come um
hambúrguer e tem que postar antes uma foto antes no status pra todo mundo
ver que você tá comendo um hambúrguer, sabe
Daniela – Então, e aí na rede social então, você tá gastando menos tempo?
Clara – É, menos tempo
Daniela – E na escola, que você ainda não formou né?
Clara – Não, formo ano que vem
Daniela – Vocês usam?
Clara – Lá na minha escola, igualzinho eu vejo diferença entre, vou colocar
como exemplo do Garcia, eles não podem nem na hora do recreio poder mexer
no celular, né? Na minha escola, não. Você pode mexer pra pesquisar alguma
coisa dentro da sala de aula, e no recreio, é livre
Daniela – Qual escola que você tá mesmo?
Clara – Eu tô no Iago, tô no Iago porque é perto de casa, né, mas o ano que
vem eu vou pro Estadual...
Daniela – Entendi
Clara – Que eu vou à noite
Daniela – Então, e nesses momentos assim de pesquisa e tudo, você acha que
é possível ter conhecimento, é mais CTRL + C e CTRL + V, como que funciona
isso? Você acha que é possível aprender as coisas na internet?...vocês
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passam de uma maneira geral, inclusive a pesquisa apontou, pra mim, que
todo mundo passa bastante tempo conectado. E como é que funciona, é
possível aprender as coisas, você tem aprendido, como que é pra você?
Clara – Assim, eu acho assim, em questão, vou colocar por partes, eu acho
que usar o Whatsapp e o Facebook te dá muita... como posso dizer? Muita
coisa boa, mas muita coisa ruim. Porque a gente... Igual meu namorado, tudo
bem que eu gosto dele, tudo bem, mas... acho ele realmente uma pessoa boa,
só que tem muita pessoa ruim, né? E talvez uma menina mais nova, bem mais
nova mesmo começa a ler uma fanfic, e pode ver uma coisa ali que sei lá,
esteja por exemplo matando alguém, uma coisa, e acabar sendo influenciada
por isso, né? Mas eu acho leitura uma coisa muito boa, de conhecimento assim
sabe, começa com esse, um outro modo de falar com as pessoas e a ter que
escrever, porque tem palavras que eu sinceramente, não sabia e que depois
que eu fui ler tal coisa e...poxa vida, isso serve pra isso. Aí eu pensei até numa
redação do ENEM, você pode...sendo que, vamos supor, o “mas, mas, mas”,
não precisa de ficar falando toda hora essa palavra no texto, e você pode usar
uma outra palavra. Então eu acho isso muito legal, porque de algum modo
você aprende isso mais rápido do que na escola, porque é uma coisa que você
tá interessada né?... E é isso
Daniela – Uhum, então você acha que é possível adquirir conhecimento então,
na internet né?
Clara – Sim, acho
Daniela – Uma das coisas que foi muito forte, quando as pessoas responderam
o questionário, os jovens, era isso, que estavam passando bastante tempo na
internet. Pra aprofundar um pouquinho mais, já que uma das coisas que eu
perguntei também pros outros jovens, foi que quando começou a ter, E-Book...
na internet, foi falado assim: “ah o livro físico vai acabar”... Você acha que é
possível acabar? Como que você vê isso?
Clara – Ah eu acho, mas tem muitas pessoas que assim, gostam muito de ter o
livro né? Aquele momento com o livro e tal, eu sou uma também, que não lê
muito, mas gosto muito de ter os livros em casa. Pra você ter uma ideia, meu
sonho é ter uma estante de livro em casa, sendo que eu não leio nem a
metade, mas eu tinha muita vontade de ter livro em casa...
Daniela – E de vê-los ali, né?
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Clara – De vê-los ali. Acho isso muito legal, sabe
Daniela – Então você acha que... então não vai chegar...
Clara – Meio termo, né?
Daniela – Meio termo
Clara – Porque eu sei que tem, igualzinho uma amiga minha, que falei assim
com ela que tinha, se não me engano foi até “A Culpa é das Estrelas” mesmo,
que aí falei: “Você não quer comprar?”, aí ela: “Ah mas não sei onde tem”, falei:
“Vai no Play Livros que você acha”, “Não, mas eu gosto de livro físico pra ter e
sentir e tal”, aí falei assim: “Não, mas assim „cê‟ acha também”. Então tem
umas pessoas que são assim
Daniela – E o Play Livros, como é que funciona?
Clara – Ele é na Play Store né, ele, ou você aluga o livro, ou você compra o
livro. Aí ele fica num... Play Livros todos os celulares de Android tem né, aí
você pega e ele vai estar nas suas bibliotecas depois que você comprar, então
você sempre vai ter o livro ali
Daniela – Uhum, e é um valor acessível? Como que é? Quanto?
Clara – Sim
Daniela – Como é que você paga? É no cartão?
Clara – Sim, no cartão
Daniela – Quanto mais ou menos é um...
Clara – Ah, depende
Daniela – Depende do livro, né? Por exemplo “A Culpa é das Estrelas”, porque
é um livro, né, que tá famoso ainda, um pouquinho
Clara – Sim, e tem horas assim que ele acaba no mesmo preço do que um livro
em algum lugar que você vai
Daniela – Ele tem o mesmo valor que um livro físico?
Clara – Isso, um livro físico
Daniela –Aproveitando, que você falou que esse é um livro que você gostou
muito, e ele tem o filme. O que você pensa... você assistiu o filme também?
Clara – Aham
Daniela – Você acha que uma coisa substitui a outra? Às vezes lança o livro e
depois o filme, às vezes é o filme e depois que começa, a falar do livro e tudo
mais
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Clara – Sim, igualzinho tem muito livro, e até série mesmo que é muito primeiro
no livro, pra depois pegar e colocar num filme né? É igual pegaram o
“Crepúsculo”, que é um dos “livro” também que eu tenho. É... eu acho muito
diferente o modo assim, lógico que o livro também tem que ter, tem que ser um
livro grande né? Então eles têm que mudar o jeito de um filme, o filme é mais
um resumo, né? Mas tem muitos livros igual esse “Crepúsculo” que eu li, ele
pega umas coisas que assim, pra mim nada a ver sabe? Em questão assim do
filme, ele é muito diferente do filme, sabe?
Daniela – O livro, né?
Clara – O livro
Daniela – E o filme saiu depois?
Clara – É
Daniela – Então ele mudou quando fez a filmagem, mudou então e não pegou
muita coisa do livro?
Clara – Não, e olha pra você ter uma ideia, que o filme foi criado por causa do
livro, e mesmo assim eles não têm nada a ver
Daniela – Aham, é bem diferente
Clara – É bem diferente
Daniela – E na sua opinião qual você achou que ficou melhor? O filme ou o
livro?
Clara – Pra mim, o filme. Mas aí também vai porque eu gosto mais de filme do
que livro, né?
Daniela – Ah tá, você gosta mais da linguagem do cinema né?
Clara – Da linguagem do cinema. Eu acho que assim, livro, ele tem uma coisa
assim que é até diferente de fanfic, que ele é muito com “umas língua”
diferente, sei lá, “umas palavra” muito diferente assim que não dá pra você nem
parar e pensar assim: “Puxa vida, eu vou sair daqui rapidinho e vou procurar
ali”, sabe? É uma coisa bem complexa, assim. Que pra mim eu acho bem de
dificuldade assim, e por isso que eu falo que gosto de ler um livro mais
adolescente assim, acho que se você for pegar um livro pra ler mais vamos
dizer assim entre aspas, adulto, você não consegue ler muito fácil não
Daniela – Aham, vai “penar” um pouquinho (risos)
Clara – Vai (risos)
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Daniela – Entendi... Então, quando você fala assim que seu irmão, gosta muito
de ler e tudo, você acha que influencia também pra você gostar, ou não? E
agora tem seu namorado, que também gosta de ler
Clara – Sim, é. Em questão assim do meu irmão, muito não, porque meu irmão
nunca foi aquela pessoa muito presente, sabe? É igualzinho eu tava falando lá
em casa outro dia que ele é muito assim, ele te dá algum presente ou alguma
coisa pra meio que tipo assim, fazer parte, mas ele não é aquela pessoa que
liga vamos supor agora, no Natal, sabe? Ele me liga no aniversário e mesmo
assim acho que pra ele, na mente dele já tá ótimo, sabe? Só no aniversário e
pronto. Ele nunca foi uma pessoa muito presente assim, sabe? Principalmente
depois que a minha mãe morreu, acho que tipo assim, ele acha que não tem...
claro que não tem o dever de ligar, mas sei lá, pelo menos mostrar um
pouquinho de sentimento pela pessoa, né. No caso, a gente conversa muito
disso. O Felipe só pensa muito em dar aula, sabe? Só mais no mundinho dele
ali, sabe?
Daniela – Uhum, é você e ele?
Clara – Só eu e ele
Daniela – Seria inclusive um motivo assim pra vocês estarem mais próximos?
Clara – Sim, pois é
Daniela – Tem quanto tempo mesmo que a sua mãe morreu?
Clara – Tem seis anos
Daniela – Seis anos... É, quando você fez aprendizagem então, ela já...
Clara – Sim
Daniela – É, era pra vocês terem ficado, talvez mais próximos
Clara –É... mas desde quando minha mãe era viva ainda, a gente nunca foi
muito próximo, né?
Daniela – Então já era uma característica dele, então
Clara – É, e igual, a gente não é do mesmo pai também, né? Ele tem os outros
irmãos dele, que eu tenho muito ciúmes
Daniela – (risos) Quando ele fala dos irmãos dele (risos)
Clara – É que o bom do meu irmão assim, é que ele nunca foi muito de falar,
sabe, da outra família, mas quando eu encontro, igual meu irmão tem mania de
vir aí no Carnaval, principalmente agora que ele dá aula, então ele tá de férias
e ele vem, aproveita esses dias pra ele vir aí a gente encontra com algum
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irmão dele na rua e tal: “Ah, aqui sua sobrinha...” e eu fico morrendo de raiva
porque pra mim ele é só meu irmão e de mais ninguém, sabe? E eu não gosto
nem que chegue perto dele pra cumprimentar. E olha pra você ver que a gente
nem é próximo né? Mas... não gosto não
Daniela – Senão dá um ciúme né?
Clara – Dá um “ciuminho”, ou um “ciumão” né? (risos)
Daniela –Te agradeço, por contribuir pra minha pesquisa, foi muito bom ter
essa visão das fanfics. Que eu não tinha conhecimento e comecei a ter agora
com vocês, gostei muito. Obrigada!
Clara – Nada!

[FIM]
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[Entrevista com João – 16 anos]
- Tempo da Entrevista - 18:09 Daniela – Vou começar perguntando para você, o que você acha que é leitura?
O que você entende por leitura?
João – Ah leitura, tipo... Tem vários tipos de leitura, tem livro, jornal, revistas
em quadrinho também, ah, tem vários tipo (risos)
Daniela – Aham, você acha que tudo é válido, ou um é mais importante do que
o outro? Na sua opinião, o que você acha?
João – Ah esses... não sei como é que fala, esses livros maiores que têm...
Daniela – Poucas figuras?
João – É, poucas figuras, vamos dizer assim, acho que devem ter uma
importância a mais que quadrinhos e esses outro tipo de livro. Mas ah, é mais
ou menos minha opinião.
Daniela - Você gosta de ler ou não gosta?
João – Ah... eu não gosto porque tipo assim, meio que eu “enterto” com outras
coisa, mas, se não tivesse celular hoje em dia, eu acho que eu leria algum livro,
não sei. Mas como tem o celular... (risos) aí eu nem...
Daniela – Prefere o celular, né?
João – É, a gente “enterte” no celular
Daniela – Uhum... Na sua casa, as pessoas têm o hábito de ler, ou não têm,
gostam?
João – Quem tem mais o hábito de ler é o meu pai, que tem até uns livro lá que
já leu, aí ele deixa na estante lá. Que tipo, dependendo se ele quiser ler de
novo, ele vai lá e pega, mas... ah, acho que só meu pai mesmo
Daniela – E ele lê que tipo de livro? E quantos que ele tem mais ou menos?
João – Ah, peraí... é que os livro mais ou menos assim têm uma estante
grande. Ah, deve ter uns 30 livro. É mais ou menos, uns são de Igreja, por
causa que meu pai fez Teologia, e uns sobre enriquecer a mente, e tipo, “Como
Convencer Uma Pessoa em 60 Segundos” e esses trem. É mais ou menos isso
Daniela – Aham, e ele fez Teologia tem muito tempo?
João – Acho que tem, foi quando ele tava começando a ser pastor, antes de
ser pastor
Daniela – Ah tá, então ele é pastor. Ainda é, né?
João – É
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Daniela – Então ele ainda continua estudando sempre?
João – É, procura estar por dentro de tudo.
Daniela – E a Igreja é de vocês, ele que criou... você também frequenta?
João – Ele que criou... mas, ele criou foi em... Começou em Piedade do Rio
Grande, depois Madre de Deus abriu outra Igreja lá, em Conceição da Barra,
mas aqui em São João não chegou a ter, não. Aí meu pai só foi transferido pra
cá pra dar uma olhada, e fazer um pouquinho a vida
Daniela – Vocês são de onde?
João – Eu sou de Barbacena, meu pai é de São Paulo, e minha mãe é de
Santos Dumont
Daniela – Ah, êta mistura! (risos)
João – Procê ver! (risos)
Daniela – Aí vieram parar aqui?
João – É
Daniela – E, então lá na sua casa é o seu pai que tem o hábito de ler, né? E
como que é? Eles te cobram para ler mais?
João – Ah, ele procura pra eu ler, mas eu não leio não. É meio que uma
preguiça misturada com “entertimento” no celular... num, num rola
Daniela – Aham. Então você acha que não... ele lê e tudo, mas influenciar ele
não consegue?
João – Não, influenciar, influencia do tipo de livro, os livros dele de pastor me
ajudavam um pouco nas áreas, mas pra mim assim, tanto faz. Meio que tanto
faz, né?
Daniela – E na escola, vocês são obrigados a ler, vai na biblioteca... qual que é
a sua escola?
João – A minha é Ministro Gabriel Passos, ali em cima. Ah, lá nóis lê assim,
mas é meio obrigação mesmo. Tipo, por exemplo, tem algum trabalho, até que
querendo ou não, tem que ler pra fazer, mas... é, é obrigado
Daniela – E geralmente são que títulos? Não desperta nem um pouquinho o
interesse?
João – Não, é mais esses... ah eu leio e já nem lembro mais nada. Mas esses
autor mais, como é que fala... ih eu esqueci
Daniela – Que as pessoas consideram clássicos, e essas coisas assim?
João – Sim, esses tipo de livro assim
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Daniela – E então, só recordando da sua casa, tem mais esses de Bíblia, de
Teologia, essas coisas tipo poder da mente, de influenciar pessoas, né?
João – Sim
Daniela – Então no momento, você não tá lendo nenhum, né? Algum livro
especificamente...
João – Não, tô não
Daniela – Folheto de supermercado? Bula de remédio? (risos)
João – Tô não (risos)
Daniela – Quantos livros você acha que já leu na sua vida, mais ou menos?
João – Ó, contando os da escola, acho que foi uns 6 livro
Daniela – Na sua vida? Em 17 anos?
João – É, 17 anos, 6 livros (risos)
Daniela – E sua mãe tinha o hábito de contar história pra vocês?
João – Não, história meu pai que contava muito, mas minha mãe não
costumava contar muita história não
Daniela – E que momento que era esse que ele contava, que horas que era? O
que ele contava?
João - Ah, eu acho que eu tinha uns 7 ou 8 ano, que era na hora de dormir que
meu pai pegava o livro e ficava contando, mas...
Daniela – Você lembra que historinha que era?
João – Era mais histórias da Bíblia né? É, mas acho que é só isso
Daniela – E quanto tempo, falando agora internet e tudo mais, você acha que
passa no celular?
João – Nossa, a maior parte do meu tempo.
Daniela –Assim, 48 horas de um dia de 24 (risos)
João – É, (risos) tipo isso mesmo. Só não é mais porque agora eu tô
trabalhando né, aí tipo assim, quando eu tô no serviço, não mexo. Mas fora do
serviço, é direto
Daniela – O que que você geralmente acessa na internet?
João – Ah, eu jogo mais jogo e Youtube, Instagram e rede social essas coisa.
O que toma mais o meu tempo é isso
Daniela – Então você tem rede social...
João – É, fico mexendo no Instagram um pouco, aí tipo assim, vi que não tá
tendo graça o Instagram, e vou jogar um jogo.... no celular (risos)
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Daniela – Você tem o costume de ler livros ou notícias na internet, ou não?
João – Não
Daniela – É só rede social, e jogo?
João – Sim, só isso
Daniela – Na escola vocês pesquisam coisas na internet, pra fazer trabalhos e
tudo, como que é? É fácil? É difícil? Vale a pena ou não? Você acha que
realmente dá pra aprender alguma coisa?
João – Ah pesquisa, tipo assim, é mais fácil porque já tá na internet, você já tá
com o celular na mão ali e você já pesquisa, mas tem aquela famosa pessoa
que copia e cola, né? Aí nem vai mudar muita coisa não, mas quem pesquisa a
fundo, acho que até que dá uma acrescentada na vida
Daniela – E você, tá em qual time? No do ctrl+C e ctrl+V?
João – É, de vez em quando eu copio e colo, e de vez em quando a gente lê
né, quando o assunto é interessante a gente lê, mas quando não é, copio e
colo
Daniela – Aham, (risos) só quando interessa né? E aí, você tem conhecimento
sobre... porque a gente, teve uma época aí quando começou a internet e tudo,
os E-books né, que são os... você sabe o que é?
João – Meio que esses livro online?
Daniela – Isso, especulava-se que os livros físicos iam acabar, revista em
quadrinho, livro físico e tudo. Você acha que é isso mesmo?
João – Ah, eu acho. Que tipo assim, as pessoas tá muito vidrada no celular,
que aí tipo assim, por exemplo, já tá no celular e dependendo do tipo da
pessoa, já abre ali o E-book... eu esqueci, é PDF que fala?
Daniela – É, porque o PDF é quando a gente coloca o documento que a gente
não pode mexer. E os E-books são um formato de PDF que a gente não pode
alterar
João – Aham... mas eu acho que muda sim
Daniela – Que a tendência é acabar o livro...
João – É, sim
Daniela – Até os de escola você acha que...
João – Não, os de escola eu acho meio difícil
Daniela – Por quê?

143

João – Mais por causa do Governo, acho que verba e esses trem, não libera
pra outras coisa não
Daniela – É, porque na escola vocês têm a biblioteca, né, vocês vão na
biblioteca?
João – Pouco, mas vai
Daniela – Também é obrigado? Por livre e espontânea vontade você não vê...
João – Não (risos)
Daniela – Não? E o pessoal da sua turma?
João – Um ou outro, muito difícil
Daniela – E lá vocês têm laboratório pra pesquisa, pra essas coisas. Vão,
fazem atividades ou não?
João – Não. Tipo, se for... é muito difícil. De 1 ano, vai 2 vezes, 3 vezes no
máximo.
Daniela – E geralmente é pra quê?
João – Ah, mais pra meio que fazer uma aula prática, sabe? Mas é bem difícil
Daniela – Quase nunca... Então aí você me falou, que sabe o que é E-book, e
você tem conhecimento de literatura no meio digital. Além dos E-books, outras
coisas assim, quadrinhos, fanfic...
João – Não, esses negócios não
Daniela – Nunca acessou?
João – Esses negócio eu não entendo muito não
Daniela – Outra coisa que eu tenho perguntado também, é sobre os “digital
influencers”, você segue algum? Do que que é? De jogo, de leitura...
João – É mais de jogo, de futebol, dessas coisa
Daniela – Mesmo nesse universo deles, você acha que, como que é o
relacionamento deles, esses que você segue, com vocês, os seguidores? Eles
influenciam coisas de leitura... porque mesmo no universo do jogo vocês tem a
leitura, não têm? Ou não?
João – Ah tipo assim, nas fases você tem que ler né, pra confirmar as coisa.
Mas pouco, bem pouco. E os “digital influencers” acho que te influenciam mais
a jogar né, porque meio que eles ganham, eles são patrocinados pelo jogo,
então querendo ou não eles têm que fazer a gente jogar.
Daniela – Tem um tipo de jogo, que é o RPG, que ultimamente eu tenho visto...
eu acho que já saiu um pouco de moda, penso eu, mas ainda tem gente que
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joga, umas comunidades que jogam né? Aquele jogo tem muita leitura, é um
jogo mais de leitura do que de... tem a ação mas é muito baseado na leitura e
tudo mais, tem o narrador... Você já jogou? Você acha que é fácil? Que é
difícil?
João – Ah eu joguei mais quando eu era criança, mas, hoje em dia eu não jogo
mais não. Acho que já foi época pra mim já jogar jogo de RPG, mas tem muita
gente que joga
Daniela – Ele funciona assim mesmo, né? Tem que ter leitura e tudo
João – Aham, tem
Daniela – E por que você largou o RPG?
João – Ah, sei lá, é meio repetitivo sabe? O problema desses jogo sem ser
online, é que fica muito repetitivo por exemplo, você ganhou o jogo você...
acabou, não tem mais sentido você tentar zerar de novo, porque vai ser quase
a mesmas coisa. Aí tipo assim, você simplesmente desanima do jogo
Daniela – E as pessoas que você convive, amigos, e, não sei se você tem
namorada, relacionamento?
João – Não
Daniela – As pessoas que você convive, tanto pode ser de família e de amigos,
são pessoas que leem? Tem contato ou conversam sobre leitura?
João – Não (risos)
Daniela – Nada? Nada? Então não tem uma pessoa pra influenciar, pra falar
assim: “ah, toma aqui”. Porque tem jovens que a mãe lê, por conta da Igreja
também; tem muitos livros e aí de vez em quando ela fica dando uns livros
assim, tipo de coisas que ela quer que ela melhore (risos), umas indiretas pra
ela ser uma pessoa melhor. Seus pais também fazem isso?
João – Igual meus pais, eles também fazem isso
Daniela – Que títulos que você lembra que ele já te deu, que eram coisas, tipo
ser uma pessoa melhor...
João – Tem uns livro de obedecer pai e mãe, que é meio essas história da
Bíblia, tem uns pra mente, que é pra ver se eu paro de pensar pequeno, e só
em jogo pra ver se eu começo a pensar maior. Mas... acho que é mais ou
menos isso
Daniela – E aí, você leu todos?
João – Ah sim, com certeza... não, nada (risos)
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Daniela – Nem de curiosidade você abriu?
João – Não
Daniela – E aí depois ele cobra a leitura de você?
João – Cobra
Daniela – Ele te pergunta...
João – Sempre pergunta: “e aí, como é que foi o livro lá? Leu tudinho?”aí eu:
“ah pai, nem li... preguiça”. Aí ele fica meio bolado mas, fazer o que, acontece
(risos)
Daniela – Então, se fosse fazer um resumo assim, por que que você não gosta
de ler? O principal motivo
João – Ah, o celular que atrapalha, preguiça, e acho que é só isso (risos)
Daniela – Então, eu te agradeço por mais uma vez ter contribuído com a minha
pesquisa.
[Fim]
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[Entrevista com Marcelo, Luana, Vívian – 17 anos]
Daniela – Então, eu queria começar agradecendo, que vocês vieram aqui e se
disponibilizaram a conversar comigo, e responderam o link também da pesquisa. E
o que eu quero começar, e aí vocês já comentaram comigo que são o grupo que
gosta de ler, e aí eu queria saber como que foi o início, vocês têm lembrança de
em casa, de leitura, ou é só mais tarde essa lembrança de vocês, como é que
vocês começaram, como é que vocês entendem assim que começou o gosto da
leitura para vocês?
Vívian- Lá em casa nunca tive nada de coisa de leitura, porque minha mãe também
nunca gostou de ler, mas aí na, então tipo, eu nunca fui influenciada nem nada
disso. Aí na escola, “umas amiga” minha começou a ler, aí eu fiquei interessada
porque do nada ela tava empolgada com o livro e tudo mais, aí eu pedi o livro
emprestado, chama “Fazendo Meu Filme”, é de romance. Foi o primeiro livro que
eu li na minha vida, eu demorei séculos pra ler ele
Daniela – Quantas páginas mais ou menos?
Vívian – Umas trezentas e tantas... nossa, demorei muito tempo, fiquei um ano
tentando ler, só porque eu não conseguia, não gostava nem nada. Só que aí
depois que chegou no final, aí que vai o desfecho de tudo, foi tão empolgante que
aí eu comecei a “comer” livro um atrás do outro. Aí foi assim, minha mãe até me
xingava porque eu deixava de fazer as coisas porque ficava lendo
Daniela – E aí, como é que foi? Você continua lendo, pega emprestado, compra...?
Vívian –Até um tempo eu pegava emprestado, e o “Fazendo Meu Filme” eu peguei
emprestado até 2, o 3 e o 4 eu comprei com o meu dinheiro, aí o resto eu fui
comprando ou pedia de aniversário igualzinho meu aniversário de 13 anos, eu pedi
um monte de livro de presente, e eles acharam bom né, porque leitura é uma coisa
boa, aí eles falaram: “Nossa, Victória, que bom que você vai ler!”
Daniela – E pra você, Marcos? Como é que foi?
Marcelo – (risos) Então, é engraçado “nóis mudou” de casa, a gente morava com a
minha vó, eu, minha mãe e meu irmão. Aí tinha “umas caixa” cheio de coisa da
minha mãe na antiga casa, aí eu peguei e tinha “uns diário” lá, e aí eu comecei a
ler (risos).
Daniela – E aí você descobriu um monte de coisa da sua mãe?
Marcelo – É, e aí eu comecei a gostar de ler. Tava escondido...
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Daniela – E ela sabe que você leu?
Marcelo – Sabe
Daniela – E aí? Primeiro que xingou bastante “Ai que vergonha!”...
Marcelo – E aí depois queimou
Todo mundo – (risos)
Daniela – Mas então você é testemunha de tudo que você leu... E se você quiser
recontar?
Marcelo – Nossa Senhora! não... é muita coisa
Daniela – E mudou seu relacionamento com ela depois disso?
Marcelo – Ah, agora ela conta tudo pra mim. Ela, tipo, escondia muita coisa depois
que ela terminou com o meu pai... tipo, muitos namorados (risos) Ah, tinha muita
coisa escrita lá
Vívian – Tipo a adolescência? Tinha tudo?
Marcelo – Tinha! Tudo!
Vívian – Meu Deus, que medo! Eu nunca ia querer ler “as coisa” da minha mãe
Marcelo – Descobri uns 10 namorados lá! (risos)
Daniela – E ela tinha contado que tinha tido só seu pai
Marcelo – Eu só sabia dele, e de um outro homem só que eu já tinha achado uma
foto lá dentro. Mas isso foi antes... Mas depois que eu li, eu falei: “Uai,credo!”
Todo mundo – (risos)
Daniela – Então essa é a lembrança primeira que você tem de leitura?
Marcelo – Isso, mas... Ah, e também tinha uns livros de padre que ela lia. E eu
comecei a ler também, mas eu não gostava muito não, e tinha muita coisa
estranha. E foi assim que começou
Daniela – Quantos anos você tinha?
Marcelo – Uns 7/8 anos. Antes eu só lia livro da escola, mas era chato
Daniela – E por que você achava chato?
Marcelo – Ah, era muita coisa infantil, eu não gostava. Tipo “uns elefante colorido”,
eu não gostava, não
Vívian – Ah eu lembro até hoje, depois que eu comecei a ler “Fazendo Meu Filme”,
aí depois eu fui empolgando e pegando livro da escola. E tipo assim, se eu
começasse a ler “Fazendo Meu Filme” e enjoasse, aí eu lia um outro livro e depois
voltava. Aí eu lembro até de um que eu não lembro como é que chama, mas era
uma capa laranja assim que contava a história de uma menina que morava
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sozinha, e eu nunca terminei de ler ele. Mas eu tenho muita vontade de saber, só
que eu não lembro o nome pra comprar, aí só fico na vontade
Daniela – Tem uma bolsa amarela na capa?
Marcelo – Ah, “A Bolsa Amarela”!
Vívian – Não sei, mas tem um elefante e a menina usa meia listrada. É um livro
assim, desse tamanho, pequenininho
Daniela – Eu não tô lembrando qual que pode ser, mas se eu descobrir, eu te falo
pra você acabar de ler
Vívian – É infantil
Marcelo – Ah, já sei qual que é! É um da menina que tinha uma sombrinha, e
depois ela arrumou “uns amigo” doido lá, ela colecionava “umas coisa”. Ela morava
sozinha mesmo, a casa dela era cheia de lixo
Vívian – Ah, ela tinha um elefante de amigo?
Marcelo – Ah eu já li esse livro
Daniela– E você lembra como é que ele chama?
Marcelo – Não
Todo mundo – (risos)
Daniela – Então vamos procurar a capa na internet pra saber
Vívian – “Capa de livro com a menina e o elefante”
Daniela – E acredite, vai aparecer! (risos) E aí, Ludmila?
Luana – A minha mãe fazia coleção de gibi, e aí ela lia pra mim e eu comecei a
pegar gosto, tanto que eu faço coleção também até hoje. E depois eu comecei a
pegar livro na escola, eu pegava emprestado, e hoje em dia eu não compro porque
eu gosto daqueles que vêm tipo um kit, e são caros. Aí eu geralmente leio na
internet
Vívian – Uhm, detesto ler pela internet
Luan – Ah eu gosto, porque já passo muito tempo no celular, aí fica mais fácil. Meu
PC estragou aí... Mas eu não gostava de ler pelo PC não
Daniela – Bom, na internet tem tudo né?
Vívian – Ah, aí é sem graça! Gosto mais do livro físico, gosto de pegar ele, sentir o
cheirinho dele...
Daniela – Aí você tem a coleção de Bíblias, você tem a sua?
Luana – De gibi
Daniela – Ah, de gibi! (risos)
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Todo mundo – (risos)
Daniela – Eu tava até curiosa pra saber como que era sua coleção de Bíblias, se
era pela capa, pelo tamanho... E a sua coleção de gibis, qual é?
Luana – Da Mônica e também eu fazia do “Sesinho”
Daniela –Então esse gosto seu veio do que ela já tinha em casa, né? E ela
continua fazendo coleção?
Luana – Não, ela parou, aí passou pra mim
Daniela – E você tinha quantos anos?
Luana – Eu? Ah, uns 8/9 anos mais ou menos
Daniela– E a leitura da escola?
Vívian – Dos livros didáticos?
Daniela – É, dos didáticos e dos de literatura. São as indicações, vocês continuam
tendo? São os livros que vocês são obrigados a ler e fazer prova?
Luana – Não, na minha escola não tem, não
Marcelo – Não, mas de pequeno tinha. Mas era ficha que tinha que fazer. Chato...
Vívian – Não, na minha escola não teve isso, não. Assim, a professora pedia pra
gente pegar um livro que a gente gostasse, lesse e fazia prova dele
Daniela – E como é que era essa prova?
Vívian – Perguntava editora, os personagens principais, o autor, o lugar onde
aconteceu, a cidade, essas coisas, qual o tipo de livro que era... Fazer tipo um
resuminho.
Marcelo – E o desenho...
Luana – Da parte mais chocante, né?
Vívian – Eu sempre colocava um casal no final. Eu só lia livro romântico
Daniela – E aí, Marcos? Você falou da ficha... por que você achava chato?
Marcelo – Ah, que “os livro é tipo”, tinha uma mesinha e você só podia escolher os
da mesinha. E eram só esse livros que podia escolher, não podia escolher da
prateleira, e eram “elas que escolhia”
Vívian – Onde? Lá no Garcia?
Marcelo – Não, em outra escola
Daniela – Elas tinham o dom de pegar...
Marcelo – Os piores!
Daniela – Às vezes na concepção delas era o melhor, mas pra quem vai ler pode
não ser
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Marcelo – Teve um que foi bom, “O Sobradinho dos Pardais”, era bom esse.
Depois o resto foi tudo ruim
Daniela – E hoje então, que gênero de leitura que vocês mais gostam?
Vívian – Eu gosto de romance e ficção científica
Marcelo – Mistério, terror
Vívian – Eu tenho curiosidade de ler livro de investigação criminal. Eu tenho
vontade, mas nunca achei pra comprar. Uma vez foi um cara lá na escola, e tipo
assim, a gente foi de intruso, que era só pro pessoal do 3º ano e eu tava no 8º. Aí
sobrou vaga, aí chamou a nossa sala, aí eu fui e levei um dinheiro, e comprei um
montão de livros. Achei um lá de investigação criminal, 90 reais! Não deu pra
comprar, não
Luana – Ué, mas tava barato!
Vívian – É, capa dura e tudo mais, né? Mas 90 reais em um livro não dá, não
Daniela – Imagina os “box”. Quanto custa os “box” que te interessam?
Luana – Uns 300 e poucos. O meu salário todo né?
Vívian – O mais caro que eu quero é 200 e tantos. Mas “os livro” é muito bonito, dá
até gosto. Eu leio um que não é de romance, tipo assim, tem um romance por trás
mas não é de romance. É a história de um guerra, é tipo, é num mundo
completamente inverso. Essas pessoas têm sangue vermelho e as outras têm o
sangue prata. Chama “Rainha Vermelha” o livro, é muito bom, só que eu li foi o
primeiro e tem eu acho que 5 dele. Esse é o que eu quero de 200 e tanto, só que é
muito caro
Daniela – Cada volume é 200 e pouco? Ou é o box inteiro?
Vívian – Não, é o box inteiro
Daniela – E Luana, qual é o gênero que você mais de identifica?
Luana – Ficção científica. Eu não gosto de romance, terror eu também gosto,
mistério...
Vívian – Eu sou a única princesinha da turma
Todo mundo – (risos)
Daniela – Então vocês têm muita coisa pra trocar e emprestar. Emprestar rola, ou
não? Vocês são ciumentos?
Luana – Eu sou, porque já aconteceu de não me devolverem
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Vívian – Já aconteceu de estragarem meu livro inteiro. Eu tinha ganhado de
aniversário. Minha amiga Sara pediu emprestado, ela devolveu com a capa
rasgada, as “coisinha” da ponta da capa “tudo” pra baixo...
Luana – Com orelha, né? Nossa...
Vívian – Aí eu nunca mais emprestei
Daniela – Já aconteceu também comigo, e dá uma raiva, a pessoa fala assim: “Ah,
desculpa, se você quiser eu até compro outro pra você”, mas assim, é aquela
desculpa que você fala assim: “Não, tudo bem”, mas por dentro fica morrendo de
raiva
Luana – Nossa, e o ruim é que tipo assim, geralmente eu compro meus livros em
viagem, que eu saio com a escola, aí “nas parada” eu compro. E aí como que você
compra em São João? Porque não tem. Aí acabo ficando sem
Daniela – Pode pedir pela internet... e o que que vocês acham da internet, é bom a
gente ter acesso a tudo, facilita comprar, vocês utilizam pra pedir as coisas pela
internet, ou não?
Marcelo – Ajuda
Vívian – Eu só uso internet pra mexer na rede social, eu não gosto de comprar
nada pela internet, nem gosto de ler pela internet
Luana – Eu fico bastante insegura, tipo... de não vir e eu pagar... e também acho
meio difícil porque eu não uso cartão. Aí como não tenho impressora em casa pra
imprimir o boleto, é “mó” ruim também
Daniela – Aí eu vou ensinar pra vocês: no site da Estante Virtual, vocês já
entraram?
Todo mundo – Não
[Pausa na entrevista para explicar o funcionamento do site e sistema de compras]
Daniela – E nesse exato momento, o que vocês estão lendo?
Vívian – Eu tô relendo o “Fazendo Meu Filme”, magnífico o livro
Marcelo – Eu... deixa eu ver...
Luana – Eu não tô lendo nada, tô só nas séries
Marcelo – Eu só tô estudando, mas esses dias pra trás eu li um conto, “O Retrato
Oval”, do Edgar Allan Poe
[Nesse momento, a minha filha, que estava ajudando na gravação e na fotografia,
conta da sua leitura de um conto do mesmo autor citado pelo Marcelo]
Maria Antônia – Ah! Eu li o livro dele... o livro não, um conto
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Marcelo – Qual? “O Gato Preto?”
Maria Antônia – Não, foi “Assassinatos na Rua Morgue”. Você já leu esse? Muito
bom! Eu achei que não fosse gostar, porque né, muito cheio de palavra difícil, mas
é muito legal...
Daniela – E pra vocês, o que é leitura?
Vívian – Eu acho que leitura é meio que um ponto de escape da realidade, sabe? A
gente pode viajar pra qualquer lugar, criar personagens na nossa cabeça... E tipo,
lembra que eu falei que vinha aqui, ler? Né, ficar num lugar quietinho, é tão
gostoso...
Marcelo – Desestressa...
Luana – Conhecimento também, né? Distração
Vívian – Também ajuda na escola, coisa de interpretação, essas coisas... Depois
que eu comecei a ler, fiquei bem melhor na interpretação, muito mais rápida
Daniela – Na escrita, fica mais fácil escrever?
Vívian – Sim
Marcelo – Conhece palavras novas, você vai ver uma palavra lá e vai pesquisar o
que é
Daniela – E em média, quantos livros no ano todo vocês leem?
Luana – Depende do ano. Se eu estiver inspirada, tipo uns 10
Vívian – Eu também sou assim, depende. Tipo, antes de pegar esse pra eu ler de
novo, eu tava parada. Até porque eu já tinha lido todos os livros que tavam lá em
casa, e era meu e minha mãe só tem livro religioso. Aí eu li tudo, aí eu parei porque
não tava achando mais livro na estante, aí eu parei. Aí agora que eu voltei a ler de
novo. Mas quando eu tô empolgada, vai muito livro, é tipo, eu termino dependendo
da história, eu termino em 1 semana, eu passo a madrugada lendo, até esqueço da
vida social
Marcelo – Livro uns 2 também, mas eu gosto de ler mais é conto, porque acaba
mais rápido
Luana – Aí dá pra ler mais também...
Daniela – Às vezes fica menos cansativo, né? Te prende mais, talvez. Por isso que
eu perguntei o que é leitura, porque às vezes a gente fica preso em livro, mas
leitura, sei lá, uma bula de remédio é considerada leitura?
Luana – Sim, internet
Daniela – O que mais que...
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Luana – Receita
Marcelo – Notícia
Daniela – Aí me vem uma outra questão: a internet tem muita notícia, e a gente, eu
não sei pra vocês, mas a impressão que eu tenho é de que a gente tá
aprofundando menos nos assuntos, a gente tem muita informação, mas às vezes
aprofunda pouco. Qual que é a percepção de vocês dessa questão de leitura na
internet?
Vívian – Eu não tenho opinião, porque não pego nada pra ler na internet, eu não
gosto. De vez em quando, a maioria das coisas que aparecem “é tudo” fake news,
aí eu nem pego pra ler
Luana – Eu fico atrás de site confiável pra ver se é verdade pra ler, aí depois eu
compartilho. Porque já rolou tipo, de brigarem comigo, porque quando eu era mais
nova, eu achava uma coisa e já ia compartilhando, eu nem ligava não, me
interessava, eu compartilhava, aí deu o maior rolo, aí não faço mais isso não
Daniela – De que assunto que foi?
Luana – Política, fico sempre envolvida “nas treta” de política no Facebook
Vívian – Eu não faço mais isso, porque eu não sou muito informada, aí a pessoa
vai querer brigar comigo e eu não vou ter argumento, aí vou perder a briga (risos)
Daniela – O que você acha disso, Marcos?
Marcelo – Oi?! Ah, é bom ler essas notícias, mas não dá, não. Como ela disse,
essas notícias “é” muito fake news, a gente tem que aprofundar muito, procurar,
olhar em vários sites, pra ver se tá tudo certo
Daniela – E já que a gente tá falando de internet, quanto tempo que vocês passam
mais ou menos na internet?
Vívian – Bastante
Marcelo – 2 horas, 3...
Vívian e Luana – Só? Caramba!
Vívian – Eu assim, depende, porque é tudo picado, por exemplo, eu chego em casa
do serviço aí eu vou pro banho, mas aí eu fico sentada na cama e quando eu vejo,
já é 10 horas. Aí eu vou pro banheiro, aí no banheiro fico sentada lá e também fico
lá, no vaso mesmo. Aí eu tomo banho meia-noite, aí eu volto e fico mexendo mais.
Aí vou dormir 6 da manhã
Luana –De manhã eu tô dormindo, aí eu chego do “trampo”, eu vou e tomo um
banho, depois é só na internet até de madrugada
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Daniela – E o que que vocês ficam fazendo lá mesmo?
Vívian – Só rolando no Facebook
Luana – Assistindo série...
Marcelo – Eu também, assistindo série
Luana – Rede social, jogando também...
Vívian – Eu fico só mexendo no Facebook, e se eu enjoo do Facebook, passo pro
Instagram, aí vou pro Whatsapp, respondo um pouco e aí vou pro Facebook. E
assim vai...
Daniela – Queria saber se vocês têm conhecimento sobre as leituras digitais, se
vocês, ( igual a Luana falou que gosta de ler na internet, você já comentou que não
gosta muito...) Mas vocês têm conhecimento, que tipo de leitura digital que vocês
têm conhecimento
Vívian – Eu não tenho conhecimento de nenhuma
Marcelo – Eu só coloco lá, eu vejo livro quanto que é, aí se for um preço muito, eu
coloco “.pdf”
Todo mundo – (risos)
Luana – Sim! Gostei!
Daniela – E aquelas historinhas, fanfics, e coisas assim?
Luana – Não, eu não gosto, eu acho muito forçado
Vívian – Também acho bem feio
Daniela – Por quê?
Luana – Ah, eu num sei, tem história que sei lá, é muito estranha
Vívian – E sai completamente da história real, é completamente tudo inverso, você
já viu... ah não, você não assiste Naruto, né? É porque Naruto é um anime que
tem, aí depois eles criaram embaixo assim, tipo, Naruto na escola, escola mesmo
igualzinho aqui, mas só que anime tem mais a ver com eles. Aí é muito feio, não
tem nada a ver, é bem ridículo, aí eu vi só esse e depois perdi o interesse, não tem
nada a ver com a história
Daniela – E na questão visual também, é feio? Desinteressante?
Vívian – Sim. Mentira, é o único fanfic que eu vi, é o do Naruto, mas os
personagens estavam bem parecidos, é só da história que é completamente
diferente e que não tem nada a ver
Luana – Tem umas que nem tem desenho, e nem chama atenção
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Vívian – É, o desenho chama a atenção, se a pessoa só vê o escrito, não vai se
interessar
Luana –Verdade
Daniela – É por isso que o quadrinho, eu não sei a opinião de vocês, talvez por isso
que desperte tanto interesse porque tem as imagens...
Todo mundo – (concordam)
Daniela – E esse assim de super-heróis, vocês gostam?
Luana e Vívian – Gosto
Luana – Eu gosto do Homem-Aranha
Vívian – Eu também, amo o Homem-Aranha, Capitão América, e o Homem de
Ferro, ele é lindo, adoro ele
Marcelo – Eu prefiro a DC, o Flash...
Daniela – Onde vocês estão lendo esses quadrinhos? Vocês estão comprando...?
Vívian – Sim, eu comprava. Eu tinha bastante história em quadrinho, só que aí
depois eu vendi tudo que eu já tinha lido, aí eu só deixei de ler um do Capitão
América que eu queria ler muito
Daniela – E aí, pensei também sobre, se no Instagram vocês seguem as pessoas,
que são digital influencers, e tem canal no Youtube também, e se eles falam sobre
leitura
Luana – Eu sigo a minha professora, mas ela não é nada disso, não (risos), ela dá
dicas de leitura
Daniela – Ela é professora de quê?
Luana – De física
Vívian – Pelo que eu lembre, eu sigo uma só, ela chama Helen ... acho que é
Helen... ela dá bastante dica de livro. Eu até comecei a fazer uma coisa que ela
faz, que depois do livro que ela lê, ela faz um resumo do livro, eu também tava
tentando fazer isso, mas eu sou péssima em resumo e não consegui, aí deixei pra
lá, mas aí também de vez em quando, aparece no meu Facebook assim coisa que
eu nem sigo, mas aí fiquei sabendo de um site que uma moça falou num vídeo, que
chama “Tag Livros”, um negócio assim... a gente paga um certo valor por mês e
eles mandam um livro surpresa pra gente
Luana – Como que chama? Nossa... esqueci o nome da mulher, é aquela de
cabelo cacheado...
Vívian – Enfim, é ela lá mesmo

156

Marcelo – Ela é minha professora, ela tem um grupo no Facebook e vai colocando
livro, conto... a Maria
Daniela – Qual que é a escola mesmo que vocês estudam?
Vívian e Marcelo – No Garcia
Luana – No Polivalente
Daniela – Vocês acham que é válido, e conseguem seguir essas pessoas?
Marcelo – Sim, quando a gente tava estudando as fases da literatura,
Naturalismo... ela foi colocando os contos de cada coisa e a gente foi lendo. Foi
bom.
Luana – Tadinha, a Vanessa tentou fazer isso também na minha sala, mas não deu
certo, não. Ninguém interessa.
Vívian – Teve uma vez que minha professora de Português leu um conto lá, aí eu
achei muito bacana. Que tipo assim, a gente tem que ler entrelinhas, sabe? Aí
contava... ai, agora eu esqueci... Falava no texto que o pai pegou um barco...
Daniela – “A Terceira Margem do Rio”.
Vívian – Isso mesmo! Só que na verdade o pai tinha morrido... eu achei muito legal
esse negócio de ler entre as linhas, só que eu nunca mais achei conto assim pra
“mim” ler, aí eu desisti.
Daniela – Procura outros livros do Guimarães Rosa, pra encontrar os mesmos tipos
de conto, porque faz parte da escrita dele.
Vívian – Tem que ter muita atenção pra ler, porque é uma escrita bem diferente.
Marcelo – Aqui, ó... ela coloca muita coisa (professora). Não vai dar pra abrir
porque a internet tá bem ruim. Aqui... ela coloca notícia, tudo relacionado a
Português, conto, coloca bolsa de estudo quando tem, seleção de estágio, ela
coloca tudo
Daniela – E como é que é a interação?
Marcelo – Só ela que posta as coisas, não é aberto pra gente, não.
Vívian – Ninguém curte, não?
Marcelo – Não.
Vívian – Nossa...
Daniela – Nem você, Marcelo?
Marcelo – (risos)
Daniela – Ah não, Marcelo, você é um bom aluno...
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Marcelo – Não envia notificação pra mim, porque tem umas coisas aqui que eu
nunca vi... ah não, tem coisa de aluno aqui também. Mas então tá aberto pra
postar, mas é legal.
Daniela – Às vezes as pessoas ficam inibidas de postar alguma coisa, né?
Marcelo – É, depois vai que a professora tira ponto porque a gente falou alguma
coisa errada...
Daniela – Isso é ruim, porque dificulta a interação. Todo mundo fica com medo e
ninguém participa.
Vívian – Eu, por exemplo, vejo as coisas e não comento nada, fico tipo: “Ai tipo, se
eu falar alguma coisa, o que que ela vai pensar de mim?”. Aí eu deixo e vejo só se
é coisa importante e respondo com um “ok”
Daniela – Mas aí vocês tão perdendo a oportunidade de interagir
Vívian – É...
Daniela – A tal da vergonha, né?
Luana – Bastante
Daniela – Quando vocês tão na internet, vocês passam muito tempo, mais do que o
tempo que seria de dormir. O que vocês acham que estão aprendendo na internet?
Vívian – Nada, eu perco muito tempo da minha vida na internet. Teve uma vez que
eu tava até tentando sair um pouquinho, eu fui sair de todas as redes sociais, só
que aí eu chegava em casa e ficava olhando pro teto, aí eu vou e instalo tudo de
novo
Marcelo – Eu não gosto de ficar na rede social, não. Eu fico assistindo filme
Daniela – O que eu quero saber, é que já que na internet tem filme, reportagens,
um mundo de tudo que você quiser saber, é só perguntar, então o que fica de
aprendizado, de conhecimento, se não fica nada, ou tanto faz...?
Vívian – Assim, a gente só fica sabendo de fofoca
Luana – Tudo de bom (risos)
Vívian – Mas não vai fazer diferença nenhuma na minha vida
Luana – De vez em quando o povo começa a brigar lá, é muito bom
Todo mundo – (risos)
Vívian – Mas de aprendizagem não tem nada, a não ser quando pega um trabalho
de escola pra fazer, aí tem que pesquisar, mas aí eu aprendo. Mas de rede social
assim, nada
Daniela – Então, por que a gente não procura se divertir com outras coisas, então?
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Vívian – Não sei, é um negócio que prende a gente, a gente não consegue sair,
quando vê já passou o dia... é um vício, sinceramente
Daniela – E quando a gente pergunta pra pessoa: “Você gosta de ler?” e ela
responde: “Ah, gosto, mas não tenho tempo”, mas a pessoa nunca sabe se gosta
ou não. É a desculpa mais comum, que fala inclusive que gosta de ler, e se
perguntar o que está lendo no momento, a pessoa fala que tá sem tempo pra ler. O
que vocês pensam sobre isso?
Marcelo – É...
Vívian – Não, a maioria dos meus amigos gostam de ler também, tanto que uma
amiga minha que chama Kely, não gostava de ler, e por influência minha e da
Laura, ela começou a gostar de ler. Agora, a desculpa que eu escuto, é que tem
preguiça
Daniela – E por que que vocês acham que é por causa da preguiça?
Vívian – Cansa o cérebro, né, faz a gente ficar lendo assim...
Luana – Porque no começo é difícil, né? Você fica meio perdido, distraído, qualquer
coisa tipo, você já tá disperso e tem que prestar atenção a cada detalhe...
Marcelo – E hoje a gente “tá tendo” muita distração. Entre pegar um livro e o
celular, você vai pegar o celular
Vívian – É muito mais interessante ficar vendo a vida dos outros do que ficar
lendo...
Luana - E acaba que você fica desmotivado, né? Você chega no final do livro e não
lembra do começo
Vívian - Ai, eu lembro
Luana- Não, quando você tava no começo você não lembrava
Vívian - Ah, é no começo eu não lembrava de nada. Chegava no final do livro e eu
não tava entendendo nada, aí tinha de voltar para ler tudo de novo. Tanto que eu li
o livro Minha vida fora de série umas 5 vezes. Aí virou meu livro favorito.
Marcelo - Por isso que eu gosto de conto, leio tudo rapidinho, leio num dia só. Aí se
eu ficar para pegar um livro vou ler um pedaço num, um pedaço no outro, aí acabo
esquecendo.
Vívian- Mas se for olhar, conto precisa de mais interpretação do que livro
Marcelo- Não, mas...
Vívian - Dependendo do conto
Marcelo - É dependendo...
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Daniela - Vocês gostam de ler onde e como?
Vívian - Eu gosto de ler no meu quarto, um lugar assim (campo de esportes do
Dom Bosco): fresquinho, de... (pausa) é só... E silencioso
Marcelo - E sem barulho, né?
Vívian- Mas até que quando eu tô assim no meu auge das leitura, até nasala com o
maior barulhão eu fico lá lendo. Quando tá super vidrado lá
Daniela - E quando é o auge da sua leitura, tem um motivo especial?
Vívian - Quando... igual por exemplo, eu gosto muito de romance, quando o casal
tá indo quase fica alguma coisa assim, ou quando acontece alguma coisa pra
atrapalhar o casal que tava quase junto, “essas coisa”. Ficção científica quando
acontece uma briga ou então alguma magia, aí eu gosto.
Daniela - E vocês dois, onde vocês gostam de ler?
Luana - Na minha casa deitada no meu quarto. Geralmente eu coloco uma música
baixinha também.
Vívian - Nossa eu não consigo porque eu começo a prestar atenção na música
(Risos geral)
Marcelo - (para Luana) - Você lê deitada? Assim? (Fazendo o gesto e postura de
quem lê deitado)
Vívian - É, eu também leio assim
Maria Antônia - Nossa meu braço!
Luana - É?! Ou de bruço
Vívian - Só que de vez em quando me dá sono
Maria Antônia - E às vezes começa a doer, aí eu coloco um travesseiro, fico tipo
(fazendo o gesto) (risos) Ah não, eu odeio segurar o livro pra poder ler
Vívian - Fico assim, igual a uma velhinha, sentada na cadeira de balanço
(risos geral)
Daniela- E quando vocês estão no seu momento de leitura, o que a família de
vocês acha, é legal ou é perda de tempo? Podia estar ajudando em casa...
Luana - SIM!
Vívian - E eu sou muito 8 ou 80, ou tô lendo muito ou tô lendo pouco. Então quando
eu tô lendo muito eu deixo de fazer as coisas pra ler, porque o livro me empolgou.
Aí a minha mãe me xinga e teve uma vez que tava lendo tanto que minha mãe
ameaçou pegar todos os meus livros e jogar fora pra “mim saí” do quarto.
(Risos geral)
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Marcelo - Ferrô!
Vívian- Eu comecei a ficar muito empolgada com os livros. Aí depois disso eu fui e
dei uma maneirada. Aí parei de ler, aí depois voltei e fiquei vidrada de novo, então
antes minha mãe não gostava, mas tem vez que ela gosta, mas na hora certa. Só
que eu não tenho hora certa, aí ela me xinga.
Daniela- E aí eu fico pensando, existe hora certa pra ler gente?
Vívian - Assim, hora certa quando tá à toa, né? Mas lá em casa eu nunca tô à toa,
sempre tem alguma coisa pra fazer. Quando ela falou que ia queimar tudo, o livro
que eu lia era no celular, sabe, que igualzinho que eu tava varrendo casa aí eu
parava de varrer a casa, pega o livro e escorava na parede e começava a ler. Aí a
minha mãe chegava e me xingava com razão, mas... Teve uma vez que eu tive a
sensação, eu tinha terminado o livro, parecia que eu tinha perdido alguém porque
eu terminei o livro. Eu fiquei muito triste, aí eu fui e tive que começar a ler ele de
novo senão eu não ia ficar feliz.
Luana - Igual série
Marcelo- Serie é assim também, nossa!
Vívian- Mas eu fico mais assim com livro. Ainda mais porque foi o meu livro favorito
“Minha vida fora de série”, eu li ele 5 vezes, aí quando eu terminei de ler ele pela
primeira vez ... aí foi muito bom! Porque o casal ficou junto, aí quando eu acabei eu
fiquei sem rumo sabe? Eu fiquei: e agora o que eu vou fazer da minha vida?
Daniela- Eles ficaram juntos e já tinha continuação?
Vívian - Sim. E no terceiro ele não ficaram juntos. Aí foi uma decepção.
Daniela - E o melhor da série é esse?
Vívian - Assim, minha série favorita de livros é “Fazendo o meu filme” e o meu livro
favorito é “Minha vida fora de série”
Daniela- Qual o autor (a)?
Vívian - Paula Pimenta.
Luana- Ela veio aqui em São João.
Vívian- Isso que eu ia falar: ela veio aqui em São João.
Maria Antônia - Você foi?
Vívian - Fui! Ela contou um pouco do “Lado B”, o novo livro do “Fazendo meu
filme”, só que “Fazendo meu filme” é contado pela Fany, a personagem principal, aí
o “Lado B” é contado pelo Leo que é o namorado da Fany. Aí pelo ponto de vista
do Leo, entendeu?
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Luana- Nossa, deve ser maneiro.
Vívian - Sim, é perfeito, com certeza! Ela é maravilhosa!
Daniela- E o que vocês acham: porque tem a série e lança o filme, ou tem o filme e
lança o livro depois. Na opinião de vocês é decepcionante, é legal? Complementa?
Luana- Eu acho que complementa porque muita coisa, que tipo não aparece
no filme acontece no livro. E aí é bom, tipo, porque acaba
complementando mesmo.
Vívian - Assim, eu não gosto muito porque nos livros eu imagino um personagem
de uma forma completamente diferente do filme. Igualzinho no Paula Pimenta
também, no livro que chama “Cinderela Pop”, eu imaginava a Cíntia, o ... eu
esqueci o nome do cara..., enfim... mas eu imaginava eles completamente
diferente. Aí eu chego lá no filme e é a Maisa (Maisa Silva) como personagem
principal. Nada a ver com o que eu imaginava! Aí eu fiquei bem decepcionada. Eu
não gosto muito não, prefiro o livro. Tanto porque o livro mostra o pensamento dos
personagens...é bem legal!
Daniela - Deve ser porque no livro tem mais espaço para desenvolver, né?
Marcelo – É, o livro tem mais coisa do que o filme e do que série.
Vívian - Dá pra mostrar mais detalhe.
Marcelo- Eu fico perdido no grupo, tipo “Game of Thrones”, sem saber o que tá
acontecendo. Eu vi a série, mas não sei nada.
Daniela- E aí então qual que é melhor, a série ou o livro?
Marcelo - Eu não li o livro. Mas a série é boa até o final.
Daniela - E o que o pessoal, que também é fã comenta?
Marcelo- O livro. O livro é melhor.
Vívian - Tem um também que chama “Shadowhunters”, eu nunca li o livro, mas a
série é muito boa. Mas o pessoal fala que o livro é mil vezes melhor. Aí tem gente
que não gosta de ver a série por causa do livro. Só que aí eu não sei, eu nunca li o
livro.
Daniela - Às vezes eu fico pensando, que igual a história em quadrinho, vocês
acham que é mais fácil de ler?
Marcelo -Aham...
Vívian- É mais fácil.
Daniela- É mais fácil porque tem a imagem, ou as histórias são mais curtinhas...
Luana- Eu gosto por causa dos desenhos.
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Marcelo - Eu consigo imaginar melhor a cena através do desenho.
Vívian - Mas eu já acho sem graça, porque eu gosto de criar os personagens. O
que é bom é que mostra a expressão deles.
Daniela - E aí eu lembrei dos clássicos (livros) que são feitos em quadrinhos como
“A revolução do Bichos”, “Dom Casmurro”..., vocês já viram alguns desses?
(Todos responderam que não)
Daniela- Eu queria saber a opinião de vocês, ou se alguém que vocês conhecem já
comentou que leu. Porque, por exemplo, tem gente que acha muito difícil ler os
livros de José de Alencar, e, eles em quadrinhos, se é mais interessante a leitura,
mais fácil...
(Luana e Vívian responderam novamente que nunca leram e o Marcelo foi procurar
na internet do celular, se por um acaso vendo a imagem ele já teria lido algum;
Vívian comentou que já ouviu falar de Dom Casmurro e acha que foi na escola, aí
Marcelo lembrou que a professora de português já passou alguma coisa de José
de Alencar).
Marcelo- Ah, agora lembrei! Eu lembrei dos títulos. [Depois que fez a pesquisa na
internet do celular] Esse aqui “Iracema”, já vi lá na biblioteca; “Senhora”, também vi
na biblioteca; “O Gaúcho” também vi na biblioteca, mas nunca li não.
Vívian - Eu tenho vontade de pegar livros assim pra ler, mas eu nunca acho. Tipo,
falta de informação, sei lá, de qual livro ler.
Maria Antônia – “Dom Casmurro” em quadrinho é muito bom. Eu nunca li o livro
sem ser em quadrinhos, mas é muito bom! Tem o negócio da história da Capitu,
que o povo fica: traiu ou não traiu?
Vívian - Ah, então era isso?! Todo mundo fica falando disso no Facebook: “Aí, você
gosta de Literatura?” /“Sim” / “Traiu ou não Traiu? ”, aí eu respondo: “gente eu
gosto de literatura, mas eu não sei o que é isso!”
Daniela- Sua tarefa para as férias.
Vívian- Ah, tá (risos)
Maria Antônia- O de quadrinho é muito legal.
Vívian - Como é que chama?
Maria Antônia – “Dom Casmurro”
Vívian- Como é que escreve?
(Maria Antônia soletra para Vívian anotar)
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Daniela - Aí você vai finalmente saber se traiu ou não traiu. E você já vai poder
responder nos grupos (risos)
Daniela- Nós estamos em uma cidade com poucos locais para comprar livros,
apesar de que temos a Biblioteca Municipal e vocês falaram das bibliotecas das
escolas. Em que medida vocês são incentivados a irem até lá?
Vívian- Lá na escola nenhuma.
Marcelo - Ninguém pede não.
Vívian - Assim, quando segue direitinho a gente tem um dia da semana para ir lá
pegar. Mas esse ano (2019) por exemplo se eu fui duas vezes lá na aula de
Português foi muito. A gente mesmo que tem que procurar pra ler. Aí isso é só
quem gosta que faz. E lá na biblioteca eu não gosto de nenhum livro de lá, até
porque “os livro” é tudo rasgado.
Luana- Falta de opção também...
Daniela- O que é que geralmente tem lá?
Luana- Tem mais revista
Vívian- Na minha escola tem muito livro
Luana- Que tipo tem lá?
Vívian- Poema, tem muito livro de poesia, tem livro de ficção, mas nenhum que eu
peguei pra ler porque nenhum chamou minha atenção. A não ser um, teve uma
época que chegou livro novo na escola, aí eu fui e comecei a pegar pra ler, aí tinha
uma coleção lá que chama “Os Imortais”, eu fui e li. Eu tava quase acabando só
que aí depois eu não achei mais a continuação. Tanto que, nossa, muito bom,
sensacional! Do jeitinho que eu gosto, mistura ficção científica com romance. Muito
perfeito.
Marcelo - Aí a escola vai e compra tipo um livro que sabe que muita gente vai
pedir, só que aí é muita pessoa pra um livro só. Aí compra só um.
Vívian - Aí vai e estraga...
Marcelo - Aí não tem jeito não, fica um monte de gente na fila. Até você pegar já é
final do ano. E eu acho que os dois últimos meses do ano não pode pegar livro.
Daniela - Então é uma coisa que não é incentivada, a pessoa vai se quiser... E o
local? É um local assim agradável?
Luana- Não... muito bagunçado, eu não gosto não. O povo fica matando aula mais
do que tudo.
Daniela- Lá na biblioteca vocês tem acesso à internet?
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Marcelo - Lá tem. Mas eu fui lá uma vez em dois anos.
Luana - Eu também.
Vívian - Tem seis anos que tô lá só fui uma vez para fazer trabalho.
Daniela- Eu também queria saber quantas pessoas moram com cada um de vocês
e se eles incentivam a leitura. Você, Vívian, até já comentou que a sua mãe te
xinga quando você está lendo “demais”... Mas se eles leem, se gostam, se
compram livros...
Vívian - Lá em casa só mora a minha mãe e ela só gosta de ler livro religioso.
Daniela- Qual a religião dela?
Vívian - Evangélica, aí ela lê livro tudo da igreja dela. Então eu acho que ela lê, tipo
por coisa da religião dela, não porque ela gosta.
Daniela- Pra entender e conversar lá?
Vívian- Isso... Não, não pra isso, mas tipo assim, como que eu vou explicar...pra
fortificar o espírito dela. Eu não sei...
Daniela- Se ela não lê aquilo ela tá fraca.
Vívian- Isso, se ela não lê ela vai ser tentada e vai cair.
Daniela- Então você vê como se fosse uma obrigação?
Vívian - Não...porque ela realmente gosta de ler essas coisas, ela se sente bem
com isso. Vai que ela se sente mais próxima de Deus. Agora eu não, eu já gosto de
ler livros de entretenimento e lá em casa não tem nenhum, então eu fico bem...
Daniela- Pois é, então quantos livros você tem?
Vívian - Eu tinha muitos, eu tinha uma prateleira cheia, era por volta de uns 30
livros. Que eu já tinha lido tudo, aí eu vendi.
Daniela- Você vendeu pra quem?
Vívian- Eu botei num site, aí eu fui e vendi. Até que lucrei bastante
Luana- Por que que você vendeu?
Vívian -Porque eu já tinha lido todos e eu queria comprar mais, só que acabou eu
gastei o dinheiro com outra coisa e não comprei. E agora eu fiquei sem.
Daniela- E esses da Igreja sua mãe tem que comprar, ela ganha, como que é?
Vívian- Não, ela ganha, de vez em quando ela compra. De vez em quando ela me
dá...
Daniela- Doida para você entrar para a religião também...
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Vívian- É, assim eu vou na igreja dela porque ela me pede, mas eu não sigo,
entendeu? Ela deixa lá, nossa tem um Bíblia, tem um monte de livros assim da
igreja...
Daniela- Com os títulos assim: “Como se tornar uma filha melhor com a religião”
Vívian - Ela até me deu um que chama “Namoro Blindado” pra “mim” saber
namorar... Falei: “Mãe, que isso!”
Luana- Nossa... que isso?!
Marcelo- “5 passos de arrumar a casa”
(risada geral)
Vívian – “Seguindo os passos de Jesus”. Eu acho que ela acha que eu sou uma
péssima filha, só pode
Daniela- Tipo aqueles livros dicas, que o título é alguma coisa que eu quero falar
para você
Vívian- Exato.
Luana - Livros de indiretas.
Daniela- Lá eles têm o hábito de trocar livros entre eles, você sabe?
Vívian- Não sei... ah mentira, tem. Assim entre as colegas da minha mãe elas
trocam. Quando uma não tem e a outra tem... Mas a maioria tem todos.
Daniela - Agora então você tem esses de religião então. Nenhum outro...
Vívian - É, eu pedi emprestado o “Fazendo meu filme”.
Daniela- Até o seu preferido você vendeu?
Luana- Nossa!
Marcelo- Sua sem coração!
Daniela- Então você não gostava tanto dele assim...(Risos)
Vívian- Não... eu amo ele! É que o meu tava tudo rasgado. Aí eu pensei: eu vou
vender ele rasgadinho assim e comprar um novo dele, mas não comprei.
Daniela - E lá na sua casa Marcelo?
Marcelo- Tem três: meu padrasto, meu irmão e minha mãe. Meu padrasto e meu
irmão não leem de jeito nenhum.
Daniela- Quanto anos ele tem?
Marcelo- Ele tem 14. Não, 15. A minha mãe lê, mas é igualzinha a dela
(V.),religioso.
Daniela- Ela é evangélica?
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Marcelo - Não, católica. Ela compra “uns livro” lá na Canção Nova, do padre
Reginaldo, do Manzotti, compra tudo.
Daniela -E ela te dá uns livros também, você frequenta a igreja?
Marcelo - Frequento mais ou menos.
Daniela - Aí ela também te dá uns livros de “Como ser um bom filho”?...
Marcelo - Não, até que não. Ela coloca lá em cima do computador. Os “livro fica” lá
do lado.
Daniela - Mas ela é direta assim: “Ah, lê esse aqui que é legal”?
Marcelo - Mas só um que ela mandou eu ler que “nóis compro” lá na Canção Nova.
O padre deu uma palestra lá e depois deu um livro, acho que é uma coisa de
“Sementes da Vida”, alguma coisa assim. Eu li um pedaço, mas não passou da
sexta página não. (risos)
Daniela- E ela te perguntou se você leu?
Marcelo - Não, ela só falou: “Você começou a ler?”, eu falei: “Comecei”, mas depois
disso ela nunca me perguntou não. Eu não falei mentira... ela não perguntou se eu
terminei...
Daniela- Quantos livros, mais ou menos, vocês têm em casa?
Marcelo - Dela deve ter uns 12. Meu só tem 3. Ela tinha muita revistinha da turma
da Mônica, mas ela deu tudo para “o meus primo”, porque eu já tinha lido tudo.
Daniela - Você gosta de quadrinhos?
Marcelo - Mais não. Quando eu era pequeno eu gostava muito, mas agora só mais
conto. Eu gosto mais de conto. Aí eu dei tudo pro meu primo, ele gosta de ler. Ele
tem 4 anos, 5. Ele acabou de aprender
Vívian- É? Que bom!
Luana- Que bonitinho!
Marcelo- Tá aprendendo pelo negócio, ele sabe “algumas palavra”. É bom que ele
vai aprendendo
Daniela– Então ele reconhece as palavras, sabe as letras...?
Marcelo – A mãe dele tem um irmão e “eles lê” pra ele
Daniela– Então acaba até acaba gravando a historinha. Assim como as palavras...
que legal. A Maria Antônia tinha uns livros que eu lia pra ela. Ela não sabia ler
ainda, mas de tanto ficar deitada assim antes de dormir, lendo, aí ela ia decorando
a historinha. Tinha livro que eu lia três vezes na mesma noite
(risos geral)
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Vívian – Minha mãe nunca foi dessas coisas, de ler livro pra mim...
Marcelo – Minha mãe nunca leu pra mim também
Daniela – É, lembrei disso agora... a mãe de vocês lia pra vocês antes de dormir?
Vívian – Eu e minha mãe sempre fomos muito distantes uma da outra, sabe? Então
a gente nunca foi dessas coisas de mãe e filha assim, não
Marcelo – É, minha mãe nunca leu também, não
Daniela – Ih, Nossa Senhora, cansei de ler pra você, né? (falando com Maria
Antônia). Tinha uns dias de tarde também que eu queria que ela desse uma
cochiladinha que às vezes eu tava cansada, aí eu falava com ela: “vamos ler um
livrinho?”, a gente também deitava...
Luana – Eu também, eu só dormia depois que a minha mãe lia
Daniela– Então sua mãe lia pra você? Sempre? Toda noite assim?
Luana – Toda noite. E era sempre a revistinha do Danone, aí vinha aquela
historinha da formiga e do gelo, que agarrou no pé dela, da primavera... que ela
tipo, foi passando por todas as estações pra desgrudar o gelo...
Maria Antônia – (risos). Que bonitinho!
Luana – É muito maneiro
Daniela – Então você já tinha decorado a historinha?
Luana – Aham, foi a primeira historinha
Daniela– Eu lembro uma das últimas, que eu lia pra Maria Antônia, e a gente
sempre teve muito livro e aí ficava... tinha época que tinha os preferidos que ficava
sempre neles, o “Bom dia, todas as cores”, aí ela até já repetia algumas falas e já
sabia onde que eram, eu lia muito pra ela.
Daniela – E aí Luana, quantas pessoas são na sua casa?
Luana – Eu moro com os meus avós, nossa, mas na minha casa é a maior galera,
deve ter o que?...umas 7 pessoas...
Daniela – Mas é entra e sai assim? Ou todo mundo mora junto?
Luana – Aham, lá tipo assim, a casa é grande, então alguns tios também moram lá.
Só que tipo, cada um tem seu quarto mas nenhum lê, não
Daniela – Então é uma mansão? Esse tanto de gente e cada um tem seu quarto
(risos)
Vívian – Nossa, eu ia ficar doida morando com esse tanto de gente
Luana – Só meu vô que lê jornal
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Daniela – Olha que engraçado, ele ainda tem o hábito de ler o jornal, poucas
pessoas né, porque tá tudo na internet. Poucas pessoas ainda compram
Luana – E minha vó gosta de... como é que chama? Aquele livro do padre, é tipo
um jornalzinho também
Marcelo – O folheto?
Luana – É
Daniela – Ah, os da missa?
Luana – Não, vem de fora... como que chama? Tipo... o que vem com as coisas de
montar, é tipo assinado, vem todo mês
Marcelo – Ah, minha mãe assinava
Luana – Aí o padre manda... tem quadrinhos, tem joguinhos
Marcelo– Eu roubava essa parte pra mim todo mês
(risos geral)
Daniela– E quantos livros você tem lá?
Luana – Ah, devo ter uns 13...
Daniela – O seu vô lê qual jornal?
Luana – “Esses normal” de notícia, tipo o Gazeta
Daniela – Mas aí ele vai na rua pegar?
Luana – Vai, todo dia de manhã. Passa na padaria e compra o jornal
Daniela – Bacana... Porque o jornal é uma coisa bem...
Luana – Antiga, né?
Daniela – Opa, opa, opa! O que você quer dizer com “antigo”?
(risos geral)
Daniela – Quantos anos seu vô tem?
Luana – 87
Daniela– Eu não sou tão antiga assim, mas eu também já li jornal (risos). E a sua
vó?
Luana – Minha vó deve ter uns 63, por aí
Daniela – Sua mãe tem quantos anos, Marcelo?
Marcelo – 36
Daniela – E o seu padrasto?
Marcelo – Ah, num sei... mas ele é velhinho, uns 45
Daniela – Ahn??!
(risos geral)
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Vívian – Minha mãe é novinha, tem 46 anos...
Daniela - E agora já caminhando pro final, as pesquisas apontam que as pessoas
têm passado muito tempo na internet, e na televisão também pela questão das
séries. E se a gente pensar que a internet tem todo tipo de informação, mas as
pessoas às vezes com muito mais dificuldade de estudar, de fazer provas, então é
uma coisa assim, contraditória né? Se todo mundo tem a oportunidade, tá com o
celular e tem acesso a tudo, queria saber então o que as pessoas estão lendo na
internet, se estão lendo, estão se informando, aproveitando o tempo de estudo...
Vívian – Ah, eu acho que é tudo falta de vergonha na cara mesmo, a gente sabe
que ficar na rede social não vai acrescentar em nada, e se a gente usasse a
internet pra uma coisa mais útil como estudar, pra essas coisas, a gente ia ganhar
bem mais. Mas, ficar nas redes sociais é mais interessante, aí a gente perde muito
tempo. Eu mesma na minha vida, deixei de estudar várias vezes por causa que eu
fiquei lá mexendo no Facebook, ou então começava a estudar e nada de acabar, aí
quando eu via, tava lá... e assim vai. Aí minhas notas...
Daniela – Estudando assim no celular?
Vívian – Não, estudando no computador. Eu até deixava assim o celular, mas acho
que ele fica me chamando, aí quando vou ver já tô lá
Maria Antônia – E o pior é que a gente tem a consciência de que tá perdendo
tempo...
Vívian – É, e vai ficando incomodado porque tá perdendo tempo, sabe que tem que
estudar, mas não estuda. É igual, a gente tinha prova segunda-feira, eu sabia que
tinha que estudar, mas fiquei incomodada o dia inteiro sabendo que tinha que
estudar e o celular tava lá assim, parece que me prende. Aí fico lá conversando no
celular: “gente tenho que estudar, me ajuda, socorro!”
(risos geral)
Vívian – Aí todo mundo: “sai do celular, menina! Vai estudar!” e eu: “não, quero
ficar no celular! Mas eu tenho que estudar!”. E assim vai...
Daniela – Perdendo tempo, né... Então desde o começo a pesquisa apontou que
todo mundo tá no celular, tá conectado o tempo todo, e eu queria saber o que
vocês tão fazendo na internet
Luana – Geralmente eu leio, fico na rede social, aí depois pra eu pegar pra tipo
estudar, é uma dificuldade. Porque o celular não deixa
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Marcelo – É, a gente tá assistindo uma série, aí acaba o episódio numa parte, aí
você quer assistir outro, aí você tem que fazer outra coisa, mas quer assistir mais
um. Aí acabou, já era
Daniela – Quando passou essa transição assim, do surgimento da internet, os Ebooks, os jornais, revistas, as pessoas fizeram uma previsão de que o livro físico ia
acabar... vocês acham que isso é possível?
Vívian – Nossa, eu ia chorar. É muita gente que gosta de livro físico ainda. Na
internet tem muita coisa assim que facilita, apesar de que o livro físico tá muito caro
Marcelo – Acho que vai cair a produção, mas acho que acabar de vez, acho que
não
Luana – Eu acho que pode, sim, pelo vício. Porque é raro tipo, ver alguém lendo
um livro físico
Daniela – Os jovens, né? Porque as pessoas mais velhas assim, de 40 anos...
(risos). Tem muita gente que ainda usa, né? Prefere.
[Nesse momento, conversamos sobre a possibilidade de usar o serviço do
Frederico Vital - Projeto Social Livro em Mãos - que vende, troca e empresta livros,
fazendo assim, a literatura circular. E para fechar a entrevista, conversamos sobre
a escola, a importância de estudar agora para no futuro ter mais oportunidades de
estudo, e como que as pessoas que estão no nosso convívio, são fontes de
inspiração e incentivo, ou mesmo podem despertar o gosto pela leitura]
Obs.: O Marcelo diz que na sua percepção, as meninas gostam mais de ler do que
os meninos. Pelo menos no círculo de amizades que ele tem. E a Vívian comentou
que seu relacionamento anterior e o atual são de rapazes que não gostam de ler e
nem de estudar, e isso pode acabar a influenciando negativamente.

