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PREFÁCIO
A literatura é o que é: palavra que recria o mundo e o aproxima da experiência
humana. Há muito entendemos que ficção é uma verdade “tão completamente”
fingida, para que se possa olhá-la de frente, sem medo. Então, ela desliza pelos
olhos e adentra as fibras todas do corpo e da alma, até que se comunique todo o
sentimento e toda compreensão das coisas que pareciam veladas.
Quem leu um texto e o integrou como parte de si mesmo, cresce a ponto de
ver que “o coração não é maior do que mundo”, quiçá do tamanho do mundo. Mas
este cabe lá, inteiro.
Apesar disto, a literatura teve inúmeros modos de apresentação, que afetaram
sua forma de ser, de aparecer e de guardar-se. As formas do literário e seus suportes
se atualizam, para o encontro com seu fruidor, este leitor que não é modelo único e
definitivo, porque se configura seguindo seu tempo e seu espaço.
Eis-nos no século XXI, em que as tecnologias de informação passaram
recursos à comunicação e abriram campos novos para a expressão e o exercício da
produção, de forma a afetar os modos de ler e escrever, de publicar e criticar.
Este volume digital que recolhe textos de comunicação ao Simpósio de Leitura
da Cátedra Unesco na PUC-Rio/iiLer, reúne as reflexões sobre estas novas práticas
leitoras.
Desde as bem-sucedidas estratégias dos Clubes de Leitura virtuais chega-se a
gigantescos Círculos de Leitura que abraçam, ao redor de um aficionado leitor de
narrativas, grupos surpreendentemente numerosos de neo-leitores, desejosos de se
iniciarem no mundo dos livros. Ocorre uma vivência pouco vívida na escola, a da
socialização das leituras, com apresentação, pontos de vista e argumentos
sustentáveis e sem censura prévia, sem a necessária adesão irrefletida.
Mas que isto, na mobilidade dos espaços contemporâneos, os exercícios de
leitura também se apresentam sob outras linguagens, como vídeos, jogos, produções
que despertam nos jovens leitores o entendimento do que seja a construção de

5

sentidos. Dado um tempo-espaço e os múltiplos recursos que as redes de TI ofertam
a seus usuários, além dos novos suportes de popular manuseio como os celulares,
será possível criar no ato de ler, uma outra obra (crítica, analítica,etc) que dialogue
com o texto/narrativa anterior.
O ciclo ideal se inicia com o leitor que se faz escritor. Assim leitores mais
experientes a cada exercício coletivo, transformam-se em autores, críticos, editores e
ampliam sobremaneira a compreensão da leitura literária em quantidade e qualidade
à medida que se aprofunda o interesse pelo jogo mágico de dizer e criar.
O passo que se deve esperar em seguida é o da capacidade de transferir à
sua vida – para isto lemos o mundo e a palavra – as reflexões e sentidos que tornem
o leitor, de fato, sujeito ao mundo.
Os artigos, dando a ver estas práticas, abrem importantes metodologias e
perspectivas para entendermos que o retrato do Brasil que lê precisa alcançar os
novos cenários da leitura e da escrita, se não quiser apenas contar os livros
oficialmente ofertados na escola como leitura obrigatória.
Eliana Yunes
Pres. Conselho do iiLer/cátedra
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J ESSICA BARCELLOS 1
INTRODUÇÃO
Esse trabalho é fruto tanto de reflexões teóricas acerca de novos
suportes para a promoção da leitura e sobre o processo de formação do
aluno-leitor quanto de uma experiência prática vivida com alunos do 5º ano

do Ensino Fundamental. Como pesquisadora e professora dos Anos iniciais
do Ensino Fundamental, entendo que teoria e prática devem estar em um
processo de retroalimentação constante, na medida em que não é possível
ser professor sem ser, por natureza, também pesquisador (Bortoni-Ricardo,
2008) e que não se pode, enquanto pesquisador, se furtar de levar as
reflexões teóricas para o cotidiano da educação básica. A partir desse lugar
de fala de professora-pesquisadora, acredito que a realização de todo projeto
pedagógico significativo precisa partir de duas questões centrais:
Quem são nossos alunos?
Como a escola dá vez e voz ao que os alunos fazem fora da escola?

1

Professora do 1°Segmento do Ensino Fundamental no Colégio Pedro II Campus Humaitá I,
Doutoranda no Programa de Estudos da Linguagem da PUC-Rio
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Nos dias de hoje, quando buscamos, em uma conversa inicial,
conhecer quem são nossos alunos, o que gostam de fazer, seus hábitos,
hobbies e preferências, logo percebemos o grande espaço que a tecnologia e
as mídias sociais ocupam no dia a dia das crianças e adolescentes. Gravar e
assistir vídeos no youtube, conversar com os amigos pelo facebook,
compartilhar o dia a dia nas stories do instagram e seguir artista no twitter são
atividades que fazem parte da rotina dos estudantes.
Dada essa realidade, passei a me questionar sobre como nós,
enquanto escola, abrimos espaço para que tais ferramentas estejam
presentes em nossas aulas; como esse interesse tão latente e concreto na
vida de nossos alunos pode ser utilizado como um suporte motivador nas
atividades escolares. A partir dessas questões sobre a prática escolar e
concordando com Ramos (2014) acerca da natureza da aula de literatura
decidi abrir espaço para que o youtube fosse utilizado em minhas aulas como
um suporte ao letramento literário.
Além de partir do interesse dos discentes e do manuseio de
um acervo bastante diversificado, a aula de literatura
necessita de um ambiente capaz de se configurar como um
convite para atividades diferenciadas e prazerosas (Ramos,
2014, p. 108)

Ao usar o termo letramento literário, o faço tomando-o como
representativo das práticas sociais que vinculam a leitura e a produção de
textos nos mais diferentes contextos, ou seja, dos usos que podemos fazer da
experiência literária e das formas como damos sentido a tais experiências. No
projeto aqui descrito, usamos a plataforma youtube, mais especificamente, os
canais do estilo booktube como ferramentas de diálogo e compartilhamento
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das leituras realizadas acerca do livro O Fantasma de Canterville, de Oscar
Wilde.

O QUE É O BOOKTUBE? PARA QUE SERVE?
Booktube é o termo utilizado para designar canais de youtube cujos
principais assuntos abordados são livros e leitura. Além de vídeos sobre os
livros recém-comprados, livros favoritos, bibliotecas, há também os vídeos de
resenhas literárias, nos quais os booktubers resumem a história de uma obra
e a recomendam ou não para outros leitores.
A meu ver, é possível afirmar que o booktube se constitui como um
formato digital da roda de leitura/ clube do livro – obviamente sem, com essa
comparação, dizer que um substitua outro. É um espaço que atende às
necessidades do novo leitor digital, configurando-se, portanto, como uma
ferramenta de promoção da leitura. Por conseguir atingir um número alto de
pessoas e permitir uma rápida e constante interação por meio dos likes e dos
comentários, os vídeos, por consequência, contribuem para a formação de
comunidades leitoras. Promover um canal digital que tenha o livro como
objeto de destaque, que se destine a valorizar e discutir as repercussões da
leitura na vida das pessoas, é sem dúvida, uma forma de intensificar a relação
livro-leitor. Dessa forma, nós, professores, temos à nossa disposição uma
excelente ferramenta que pode funcionar como uma aliada no processo de
mediação da leitura literária na escola.

Sumário

9

BOOKTUBE NA ESCOLA: NOVOS SUPORTES
PARA O LETRAMENTO LITERÁRIO

Segundo Colomer (2017),
falar sobre livros, debatê-los, expressar emoções que tenham
causado, constatar as diferenças de gostos e de apreciações,
recomendá-los e interessar-se pelas indicações dos demais
são atividades absolutamente imprescindíveis na prática
escolar de todos os níveis educativos. (Colomer, 2017, p. 103)

Penso que, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, momento de
apresentação do encantamento que as histórias podem causar e da
construção da autonomia do leitor, esse tipo de prática se faz imprescindível.
É preciso dar ao livro e à leitura papéis de destaque no cotidiano escolar. É
preciso a partir deles e com eles, conversar sobre os efeitos causados no
leitor e desenvolver a apreciação crítica da história lida.
Nesse sentido, o booktube pode ser mais uma das formas de suscitar
esse tipo de diálogo sobre literatura. Ao propor a produção de vídeos de
indicação literária, estamos contribuindo para que os alunos experimentem a
leitura como uma construção compartilhada, à medida que podem ver vídeos
de outras pessoas sobre o mesmo livro e perceber que cada um chama
atenção para um aspecto do livro que pode ter passado despercebido pelos
demais e que cada um interpreta e reage à história de uma forma distinta.
Cria-se mais um espaço de diálogo e socialização das leituras e como, nesse
contexto, o aluno assume o protagonismo e apresenta no seu vídeo a sua
própria reflexão sobre o texto literário, ele pode se perceber como um leitor
em uma comunidade de leitores, como alguém capaz de produzir conteúdos
relevantes e sentidos para o que lê. Pode, portanto, aprender a ler de fato, na
medida em que, como aponta Ramos (2014) “as pessoas só aprendem a ler
quando se descobrem produtoras de sentido”.
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A EXPERIÊNCIA COM BOOKTUBE NA ESCOLA: DA
MACROESTRUTURA TEXTUAL À AUTOAVALIAÇÃO
A partir das reflexões expostas acima, narro a experiência pedagógica
de produção de vídeos de indicação literária que construí com meus alunos de
5º ano do Ensino Fundamental. O livro O Fantasma de Canterville foi a obra
escolhida para desencadear o projeto booktube.
Primeiramente, fizemos a leitura coletiva do livro. A cada aula, líamos
juntos um capítulo, fazendo previsões sobre o que poderia acontecer e
retomando fatos já narrados. Nessa leitura compartilhada, conversávamos
também sobre o contexto no qual a obra foi produzida, sobre biografia do
autor, sobre aspectos da linguagem utilizada e sobre a relação texto-imagem.

Início da conversa: Caracterização do gênero textual
Ao finalizarmos a leitura do livro, apontei que a aquela leitura havia sido
uma recomendação minha, eu havia escolhido o livro para eles, e os
questionei quais seriam outras possibilidades de receber indicações literárias.
Dentre as inúmeras respostas encontradas, os alunos mencionaram a
conversa com familiares e amigos, os destaques apresentados na biblioteca
da escola, resenhas em jornais e revistas, filmes baseados em livros e os
canais de booktube. A partir dessas respostas, refletimos juntos que cada
uma dessas possibilidades se constitui como um gênero textual diferente.
Assistimos a vários vídeos de indicação literária, com o objetivo de tentar
encontrar qual seria a estrutura característica desse novo tipo de texto – vídeo
Sumário
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de indicação literária. Após a análise dos vídeos, construímos a seguinte
organização macrotextual:

•

Apresentação do autor e do contexto da obra

•

Resumo do livro sem spoilers

•

Apreciação e recomendação

O processo de recriação do texto pelos leitores
Tendo essa organização em mente, iniciamos os processos de
recriação do livro pelos leitores. Em grupo ou individualmente, os alunos
elaboraram roteiros e gravaram vídeos sobre o livro lido, buscando incentivar
outras pessoas a lê-lo. Com todos os vídeos prontos, fomos ao laboratório
assistir todos os conteúdos produzidos e avaliar os produtos finais criados
após o processo de edição. Como no formato deste artigo, não é possível
exibir os vídeos produzidos, destaco aqui, a partir da macroestrutura textual
que os alunos elaboraram para esse gênero, falas que apareceram nos
materiais produzidos.
•

Apresentação do autor e do contexto da obra
“O autor desse livro foi Oscar Wilde. Ele foi um cara, digamos
assim, bem vida louca. Aqui vocês podem pesquisar um
pouco mais sobre a vida dele.” (Gabriel, 503)
“O livro fala um pouco também das diferenças entre as
culturas americana e inglesa, sobre inovação e tradição e
burguesia e nobreza.” (Caio, 503)
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•

Resumo do livro sem spoilers
“O livro fala sobre uma família, a família Otis, que vem dos
Estados Unidos para Londres, trazendo modernidade. Eles
vêm para morar num castelo. O dono desse castelo era da
família Canterville e queria vender o castelo porque ali
morava um fantasma que vinha assombrando as pessoas há
várias gerações. O dono avisa para o senhor Otis que o
castelo era mal assombrado, mas o senhor Otis não se
importou e decidiu ficar com o castelo mesmo assim.” (Valter,
501)
“O assunto principal da história é que uma família veio morar
num castelo e o Fantasma, que é o Sir Simon, ele tenta
amedrontar essa família, tenta afastar a família do castelo.
Porém, ele não consegue porque a família não acredita em
aparições sobrenaturais e simplesmente não tem medo do
fantasma. Nisso, ele acaba se sentindo insultado, se sentindo
inútil porque ele não tava conseguindo fazer o trabalho dele
direito, né? E para piorar os gêmeos acabam invertendo os
papéis, e passam a assustar o fantasma. Era pra na verdade,
ele assustar a família e foi uma troca.” (Ana Paula, 501)

•

Apreciação e recomendação
“Vale muito a pena ler o Fantasma de Canterville porque ele
é uma mistura de sentimentos. Ele tem mistério, suspense,
amor. É engraçado por causa dos gêmeos, como eu falei. É
assim uma mistura de sentimentos que trazem o leitor a um
novo mundo. Eu adorei esse livro. Gostei muito.” (Ana Paula,
501)
“Recomendo porque é bem legal o livro e facilita para as
pessoas que vão ler porque tem palavras fáceis e as
ilustrações são muito bonitas. Também é bom porque
prende, você não quer mais parar de ler o livro, você quer
chegar logo no final e descobrir como a história vai terminar.”
(Breno, 501)

Os trechos retirados dos vídeos retratam como os alunos se
apropriaram da obra lida e foram capazes de ressignificá-la, apresentando os
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sentidos que emergiram da leitura e a forma como o que foi lido os impactou.
É interessante observar também a multiplicidade dos aspectos analisados
pelos alunos, além de resumir o livro, as crianças ressaltam aspectos
relacionados à linguagem e às ilustrações, ao autor e ao contexto histórico,
demonstrando uma análise global tanto do conteúdo e quanto da forma do
livro.

O processo de autoavaliação
Como em todo projeto pedagógico, é importante que os alunos
avaliem tanto o processo quanto o produto final. Dessa forma, após a exibição
de todos os vídeos produzidos pelas turmas, iniciamos uma roda de discussão
sobre o processo de análise dos vídeos dos booktubers, a proposta de
produção dos vídeos pela turma e sobre os materiais preparados. Ao fim da
discussão compartilhada, os alunos entregaram por escrito uma avaliação
acerca do projeto. Apresento aqui algumas dessas avaliações e, em seguida,
comento como do discurso dos alunos emergem muitos dos temas e
conceitos teóricos discutidos no início deste artigo.
“Eu amei fazer o projeto Booktubers, foi muito divertido fazer
o vídeo com as minhas melhores amigas Ana Carolina e
Stephanie. Fizemos ele de uma forma diferente, gravamos
numa praça e nos fantasiamos de fantasmas. Diversão e
risadas aconteceram e no final ficou um bom projeto. Na
hora de assistirmos o nosso vídeo e de outras pessoas, foi
muito bom saber como outras pessoas fazem o projeto e a
opinião delas. Em vários vídeos, tinham informações que não
havia no meu. Assim como no meu, tinha informações que
em alguns não tinham.Gostaria muito de fazer de novo sobre
outro livro.” (Rebeca, turma 503)
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Nesse comentário, podemos verificar a importância que aluna atribui
aos trabalhos em grupo e ao processo de produção do vídeo com as amigas.
A escolha do local de gravação e do figurino ressaltam o papel de
protagonismo das alunas na atividade e a oportunidade que a proposta de
trabalho abriu para o exercício e expressão da criatividade.
“Achei muito divertido o projeto Booktubers porque costumo
ver vídeos no youtube e gosto de gravar coisas só de
brincadeira. Também gostei muito do livro, então esse
trabalho juntou duas coisas que amo: ler e gravar vídeos”.
(Rafaela, turma 501)

O discurso de Rafaela está alinhado à necessidade das duas perguntas
apresentadas no início desse artigo: quem são nossos alunos e como damos
vez e voz aos seus hábitos. A aluna apresenta a conexão entre práticas que
realiza fora da escola e o trabalho proposto. Dessa possibilidade de
integração surge a motivação para a realização da atividade e, em
consequência, o prazer em conseguir expressar suas leituras em forma de
vídeo.
“Eu gostei muito porque tive chance de expressar o que senti
quando estava lendo o livro. Como fiz com os meus amigos,
gostei ainda mais. Todos pensaram juntos. Gostei mais
quando eu pude ouvir o que eles pensaram e sentiram sobre
a história.” (Kauã, turma 501)

No comentário de Kauã, o conceito de letramento literário está posto e
definido claramente. O aluno ressalta a importância de expressar sua
apreciação sobre a obra, sobre falar como o texto o toca. Além disso, chama
atenção

para

os

benefícios

dos
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compartilhamento de leituras. Percebemos aqui o uso social da experiência
literária, objetivo principal de um projeto de leitura como o proposto.
“Eu achei muito interessante a experiência de mostrar para
as pessoas um pouco sobre o livro O Fantasma de Canterville,
que é cheio de mistério e humor. Acho que trabalhos como
esse nos ajudam a conhecer melhor alguns escritores e a
perder a vergonha em frente à câmera na hora de dizer
nossas opiniões.” (Ana Paula, turma 501)

Nas palavras de Ana Paula, vemos uma leitura crítica da obra, na
qual a aluna consegue destacar as características principais da história e
apreciar o texto, emitindo suas opiniões.

CONCLUSÃO
A condução de projetos de leitura nas escolas necessita perpassar pela
mediação, pelo debate e pelo efetivo compartilhamento de impressões,
opiniões e sensações. É preciso fornecer subsídios e oportunidades para que
o aluno possa exercer seu protagonismo, perceber-se como leitor e produtor
de sentido.
Mobilizar os alunos com atividades desafiadoras na quais possam
expor suas opiniões e análises de forma livre e autônoma é função da escola,
enquanto instituição promotora de leitura. O trabalho aqui descrito cumpre
com essa função, na medida em que permite que o aluno booktuber se
apresente como “mediador da palavra artística” (Ramos, 2004). Ao romper
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com método recepcional, e colocar o aluno no papel de recriador dos textos,
estamos de fato ensinando a ler e contribuindo para a formação do leitor.
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LEITURA DAS RELAÇÕES POÉTICAS: PÁGINA
DE FACEBOOK “EU ME CHAMO ANTONIO”

PHILIPE MACEDO PEREIRA 1
T AIZA M. RAUEN MORAES 2

INTRODUÇÃO
O meio no qual vivemos é marcado pelo imediato, pelos gestos e
pensamentos acelerados. As experiências sintetizam-se e tornam-se reféns
do tempo, de modo que se almeja experimentar muito no menor tempo. O
virtual altera as formas de pensar ao estabelecer uma trama que dialoga com
o real, os laços são criados a todo instante pelos indivíduos, de maneira fluida
e liquefeita, como que buscando recuperar fugazmente um ideal de
comunidade que, como postula Bauman (2001, p.108), “[...] é, hoje, a última
relíquia das utopias da boa sociedade de outrora; [...]”. Desta forma, a “cultura
das mídias”, segundo Santaella (2007), multiplica formas híbridas ao misturar
linguagens na tentativa de criar ou inserir-se em grupos sociais em escala
planetária, numa forma de interação em redes online geradoras de múltiplos
processos de comunicação interativos e dialógicos. Assim, nessa cartografia
1
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digital aberta, os textos se assumem como hipertextos que fundem
linguagens verbais, visuais, sonoras e abrem conexões (links) geradores de
novos processos interativos de leitura instaurando um sistema de co-autoria
que prevê um leitor reativo. O mapa, conforme Deleuze (2011), produz
múltiplas entradas e se conecta com várias dimensões de realidades sendo
articulador de novas relações de leitura.

ATRAVÉS DA MÁQUINA, AS REDES...
O ambiente virtual tal como é conhecido hoje foi sendo constituído, a
partir de vários aprimoramentos no primeiro aparelho a proporcionar tal
conexão, o computador. Segundo o filósofo francês Pierre Lévy (1999), os
primeiros computadores eram calculadoras programáveis, que poderiam
também guardar programas e surgiram em 1945 na Inglaterra e nos Estados
Unidos, sendo inicialmente utilizados por militares. Dessa forma, a ideia inicial
não era propor o uso interconectado, mas suprir uma demanda de ordem
técnica, estritamente dirigido para questões governamentais. O uso civil
aconteceu a partir dos anos 60, voltado apenas aos cálculos estatísticos ou
gerenciamento de tarefas contábeis, contudo a partir da década de 70, com a
comercialização do microprocessador, houve uma difusão maior do uso do
computador enquanto instrumento social de integração (Lévy, 1999). A partir
desse momento, então, a socialização do computador enquanto ferramenta de
uso individual permitiu conexões através de uma rede criada para este meio, a
Internet, de modo que, através de seu uso social, o computador deixa de ser
ou ter um sistema fechado em si. Hoje se projeta um mundo conectado
digitalmente, onde as interações são simultâneas independentes do local.
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Ainda que nem todos tenham acesso à web, seu uso disseminado nas mais
variadas esferas (trabalho, educação, artes) torna a tecnologia predominante
de comunicação e disseminação de dados em nossa sociedade, e a
declaração da Organização das Nações Unidas - ONU - em 2011 situa a
internet como um direito fundamental ao ser humano, sendo que a restrição
deste direito viola tal prática (G1, 2011), reforçando a importância desta
tecnologia na sociedade, bem como sua manutenção.

MOVIMENTOS HIPERTEXTUAIS
Quando nos perguntamos o que propicia ou estimula as mudanças na
internet e suas conexões, encontramos tal resposta no hipertexto, que,
segundo Lévy (1999, p.40), “é uma matriz de dados potenciais, sendo que
alguns deles vão se realizar sob o efeito da interação com um usuário.” O
hipertexto permite a fluidez nas informações e arquivos por meio de vínculos
disponíveis entre sites, portanto a hipertextualidade, quando utilizada nos
domínios da web e entre programas ou espaços deste meio, projeta a
interrelação entre os vários locais presentes no ciber. Lévy (2000, p.27)
pontua ainda que não há possibilidade de formular o sistema de
correspondência global no qual a web se constitui, pois ele é o mesmo para
todos. É o hipertexto que permite esse fluir constante, este transitar
desapegado pelo meio virtual, um jogo de leitura interativo de assimilação e
construção das informações.
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MOVIMENTOS FLUIDOS NO VIRTUAL: ANÁLISE DE
FRAGMENTOS DA PÁGINA “EU ME CHAMO ANTÔNIO” NA
REDE SOCIAL FACEBOOK
O Facebook é uma rede social digital cujo propósito inicial era reunir
amigos, uma rede de conexão entre estes indivíduos por meio da Internet.
Contudo, tal espaço adquiriu outros significados, de modo a tornar-se não
apenas meio de integrar sujeitos unidos em torno de uma relação de amizade,
mas também como forma de proporcionar contatos entre diferentes esferas,
seja como meio de disseminar propagandas, discussões em torno da política
ou o campo da cultura. O usuário do Facebook tem a escolha de transitar
nestes espaços da forma que desejar, sem depender de outros indivíduos ou
estruturas, fato característico do momento hodierno, como postula Teixeira
(2006, p.4): “O sujeito moderno se compreende não somente como único e
original, mas também [...] individual, ou [...] solitário”.
Em meio aos diversos usos na rede social Facebook, há então a
possibilidade de transitar pelos terrenos da cultura e pelas poéticas existentes.
Há de se ressaltar que o virtual, por seu caráter maleável, fluido, permite a
exploração do fazer artístico de maneiras diversas à do suporte físico do
papel. Em meio digital, a possibilidade de interação com a obra por parte de
seu apreciador, ou até mesmo de contato com o produtor da obra, torna-se
mais acessível. Tomemos como exemplo, a seguir, fragmentos da página “Eu
me Chamo Antônio”, disponível no Facebook. Este domínio pertence ao
escritor Pedro Gabriel Anhorn, e se propõe divulgar poemas, trechos de
contos, pensamentos do autor, bem como informações sobre palestras e
lançamentos de livros.
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Figura 1-Fonte: ANHORN, Pedro Gabriel. Disponível em: https://www.facebook.com/eumechamoantonio/ Acesso
em 22 set 2017

A imagem acima retrata a página inicial do espaço, sendo que é
possível também conhecer mais sobre o autor ao clicar em “Sobre”, acessar a
fotos disponibilizadas no domínio, verificar quantas pessoas simpatizaram
com o endereço, bem como informar-se sobre eventos que aconteceram ou
acontecerão envolvendo o poeta. A página inicial de um espaço, no
Facebook, é o local que concentra as publicações produzidas pelo dono do
domínio, logo é onde ocorrem as interações entre os diversos usuários do
espaço. “Eu me Chamo Antônio” possui mais de 1 milhão de “seguidores”, ou
seja, pessoas que virtualmente decidiram acompanhar o espaço e nele poder
interagir, quando de seu interesse. Tal interação pode ocorrer na forma de um
“curtir”, representado por um sinal de polegar levantado em sinal afirmativo,
ou a possibilidade de marcar seus sentimentos por meio de outras
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expressões, quais sejam: raiva, tristeza, rir. No lado direito da página há um
espaço intitulado “publicações de visitantes”, no qual é possível escrever para
o autor, tecer críticas ou elogios, sinalizar a sua compreensão da obra, ou até
mesmo objetivar uma tentativa de promover seu próprio espaço na rede
social, atitude praticada por escritores iniciantes que veem no espaço de
Pedro Gabriel uma oportunidade de expor seu trabalho, tecer links. Deste
modo, o espaço, apesar de mantido pelo autor e sua equipe, propicia diversos
usos além daqueles objetivados inicialmente, o que nos remete ao hipertexto,
que viabiliza uma entrega ao percurso da leitura, numa busca de explorar
possibilidades, relações e novos ângulos e percepções. Por meio deste
recurso é possível transitar entre diferentes espaços da página sem, contudo,
necessidade de ordenação deste trânsito, que é fluido e pode ou não
acontecer.

Figura 2- Fonte: ANHORN, Pedro Gabriel. Disponível em: https://www.facebook.com/eumechamoantonio/ Acesso
em 22 set 2017
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Em outra publicação, detenhamo-nos nos comentários: no primeiro, um
seguidor da página dialoga não com a obra, tecendo comentários sobre ela,
mas com o autor, ao escrever de forma irônica: Já estou enjoado de postar
‘sensacional’ nos comentários.... Seja menos sensacional em suas frases faz
favor [...], ao que a administração da página, posto que não há como afirmar
com propriedade se é o autor ou alguém de sua assessoria que responde com
um agradecimento. O segundo comentário dialoga de forma íntima, como o
autor fosse alguém próximo a ela: Pelo amor de Deus me aperta! E bem forte.
O quarto comentário também traz mensagem semelhante: Quero que me
aperta

(sic)

bem

forte.

Pode-se

observar,

nestas

publicações,

o

estabelecimento, ou tentativa, de um fugaz vínculo ou relação social, como
em um encontro casual. Ao interagir com Pedro Gabriel Anhorn a partir de
seus escritos, o que se tem, ao menos nestes casos citados, não é
propriamente um questionamento / posicionamento acerca da obra lida (salvo
o primeiro comentário), mas uma tentativa de criar laços, de mostrar-se
intensamente tocado pela sensibilidade do escritor. Sobre encontros casuais,
Bauman (2001, p.111) discorre:
Os estranhos se encontram numa maneira adequada a
estranhos; um encontro de estranhos é diferente de
encontros de parentes, amigos ou conhecidos – parece, por
comparação, um “desencontro”. No encontro de estranhos
não há uma retomada a partir do ponto em que o último
encontro acabou, nem troca de informações sobre as
tentativas, atribulações ou alegrias desse intervalo, nem
lembranças compartilhadas: nada em que se apoiar ou que
sirva de guia para o presente encontro. O encontro de
estranhos é um evento sem passado. Frequentemente é
também um evento sem futuro [...].

Desta forma, não há uma tentativa de aprofundamento de laços. Não
vínculos entre anterior ou posterior, viabilizando conversas com alguém que
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não se conheça de fato, devido ao caráter fluido da internet e ao seu aspecto
de não ser um local estruturalmente definido. Bauman (2001, p. 119), ao
tomar de empréstimo termo de Augé sobre o “não-lugar”, aponta: “Os
residentes temporários dos não-lugares são possivelmente diferentes, cada
variedade com seus próprios hábitos e expectativas; e o truque é fazer com
que isso seja irrelevante durante sua estadia”. Assim, neste não-lugar que é a
internet, aos usuários não é imposta nenhuma regra ou condição de uso do
espaço, de modo que a interação ocorra a seu modo, tomando cuidado
apenas, talvez, para não tornar-se inoportuno.
Nota-se também que, quando o autor expõe sua poética, utiliza-se
geralmente de textos ilustrados, característicos de suas obras impressas.
Estas produções são as que mais alcançam visualizações, compartilhamentos
e comentários. Seus textos são curtos e marcados pelo jogo entre palavras,
seja utilizando palavra com conotações distintas ou que compartilhem de uma
similar sonoridade. No meio online, publicações que contêm a junção das
palavras com as imagens despertam a atenção leitora de modo superior
àquelas exclusivamente textuais, exemplo disso é o conteúdo do próprio
espaço “Eu me chamo Antonio”. Ponto comum a todos os textos, todavia, é a
possibilidade que o usuário-leitor possui de ressignificar o texto com suas
próprias palavras, contribuindo à produção do autor através de fragmentos de
textos que seguem o estilo da obra em questão.
Na imagem seguinte se manifestam duas intervenções leitoras distintas
na obra poética. Em uma, a leitora identificada como Madalena busca
contribuir ao texto “Aprendi a ser livre seguindo o curso das águas” com a
frase “Elas desviam das montanhas”. Há, neste comentário da leitora, uma
proposta de continuação da obra do autor. Já a segunda intervenção, de
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autoria do leitor denominado Samuel, dialoga com Madalena, convidando-a a
ler seu espaço. Tem-se aí um outro propósito, o de chamar atenção para seus
próprios textos.

Figura
3Fonte:
ANHORN,
Pedro
Gabriel.
Facebook.
Disponível
em:
https://www.facebook.com/eumechamoantonio/photos/a.430921366972121.102124.418909221506669/1468438
189887095/?type=3 Acesso 12 ago 2017
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Tais intervenções ilustram o fato de que, no digital, existe uma
pluralidade de autores interventores da mesma obra, pois como afirma
Wandelli (2005), em um espaço repleto de links disponíveis ocorrem diversas
associações, cria-se um ambiente de pluralidade de vozes onde já não há
mais um único autor, mas um coletivo. Ao ser publicado online, o texto é
ressignificado a cada comentário, a cada intervenção efetuada pelos leitores,
seja com textos que complementem a obra ou seja com links que conduzem a
outros sites, em uma proposta intertextual. Assim, tem-se o texto sempre
aberto a mudanças, pois este, como pontuado por Wandelli (2005 p.210):
“[...], enquanto espaço discursivo, nunca é esse objeto estático
e autoritário, fetiche-texto, livro como objeto de consumo, que
impõe um modo de leitura retilíneo e um conjunto de
significados”.

Figura
4
Fonte:
ANHORN,
Pedro
Gabriel.
Facebook.
Disponível
em:
https://www.facebook.com/eumechamoantonio/photos/a.430921366972121.102124.418909221506669/1361350
427262539/?type=3&theater Acesso 12 ago 2017
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Na publicação ao lado, as participações leitoras também se configuram
de formas diversas: assim como na figura 3, há tentativas de dar continuidade
ao texto, como se nota no comentário de Madalena. Outra leitora, identificada
como Nora, propõe intertextualidade com obra do escritor Paulo Leminski ao
utilizar trecho de um haikai do autor, cuja forma completa é: Amar é um elo /
entre o azul / e o amarelo. Tal como a obra de Pedro Gabriel Anhorn, o haikai
de Leminski também traz em si a sonoridade a partir do jogo das palavras. A
utilização do trecho entre o azul e o amarelo evidencia uma conexão criada
pela leitora. Já nos outros dois comentários, duas leitoras esboçam suas
opiniões sobre a obra, complementando o pensamento do texto postado por
Anhorn.

CONSIDERAÇÕES
Percebe-se que a dinâmica de interação nas redes sociais, tendo como
exemplo uma página do Facebook, oportuniza diversos olhares relativos tanto
à forma como ao conteúdo exposto nestes espaços que é consumido e
vivenciado pelos indivíduos. O espaço “Eu me chamo Antônio”, além de expor
poéticas do artista que administra o local virtual, também permite o contato
entre seus leitores, a troca de experiências leitoras e de vida, configurando-se
em um espaço social dentro do meio digital. Não é possível compreender a
web como espaço estático, de pura contemplação, onde nada se altera e não
há interação efetiva. É importante reconhecer o virtual como espaço de
imbricamentos sociais, onde diferentes locais, tais como a página virtual
analisada ao longo deste artigo, podem vir a adquirir outros significados e
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apropriações por parte de seus visitantes que aqueles originalmente
tencionados.
Assim, compreender a interface social na internet enquanto uma
formação líquida e por vezes fugaz habilita-nos a otimizar a apropriação
destes espaços de modo a usufruir e a estabelecer links digitais e com isso
explorar as possibilidades de interação nas cartografias da web.
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INTRODUÇÃO
Em Cibercultura (1999), o filósofo da informação Pierre Lévy sinaliza as
possibilidades da Internet como um novo canal de comunicação a ser
explorado nos mais diversos planos, seja na economia, política, cultura ou
mesmo no campo humano. No entanto, o filósofo, já no início do livro, alerta
que a narrativa otimista desta nova tecnologia e suas potencialidades não se
constituem truques de mágica para solucionar os problemas culturais e sociais
do

planeta.
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É nesta linha tênue entre as possibilidades tecnológicas das últimas
décadas e o que é aplicado de forma pedagógica que pretendo discorrer
criticamente.
Primeiro, há de se fazerem ressalvas sobre o meu local de fala. Sou
pesquisador, graduado em jornalismo e que, neste momento de escrita,
caminha para a conclusão do Mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade UNIVILLE. Logo, justifico aqui e argumento possíveis posicionamentos que
não se enquadrem ao ambiente acadêmico próprios das licenciaturas, das
Letras e Pedagogia. A proposta é dirigida ao debate interdisciplinar, a fim de
abrir espaços para as potencialidades tecnológicas no espaço escolar.
No campo jornalístico os conflitos da ‘comunicação do futuro x o futuro
da comunicação’ é circulante, questões que envolvem blogs, fotografia, edição
de vídeos e redes sociais, e potencialidades ainda não exploradas no
ambiente acadêmico, quiçá no ensino fundamental proposto pela rede pública
de ensino se constituem como desafios. Ao me deparar com a Iniciação
Científica percebi a necessidade de dividir algumas destas experiências e, de
alguma forma, relatar aos interessados possíveis caminhos a serem
explorados, despertando assim, novos olhares sobre a tecnologia dentro dos
debates sobre educação. Desta forma, através do projeto Um Olhar Para
Joinville, elaborado pelos Programas de Extensão - Arte na Escola e Proler
/Univille da Universidade da Região de Joinville (Univille), em parceria com a
Secretaria da Educação de Joinville, foi possível aplicar uma série de oficinas
com a proposta inicial de usar a linguagem do webdocumentário como
ferramenta pedagógica.
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DIFICULDADES
Antes de relatar as experiências com a oficina em si, gostaria de
retomar o debate sobre “otimismo” de Pierre Lévy. Em Cibercultura, Lévy
destacou

diversos

pontos

que

fariam

da

Internet

uma

tecnologia

revolucionária, um deles, o fenômeno do “movimento social”:

a emergência do ciberespaço é fruto de um verdadeiro
movimento social, com seu grupo líder (a juventude
metropolitana escolarizada), suas palavras de ordem
(interconexão, criação de comunidades virtuais, inteligência
coletiva) e suas aspirações coerentes (LÉVY, 1999, p.120).

Pergunto-me: os youtubers, as páginas fabricantes de memes, os mais
variados movimentos conservadores organizados na Internet hoje seriam
frutos desta juventude ávida por mudança? A escola conseguiu se apropriar
de tais ferramentas para incentivar os jovens a questionarem o mundo que
está em sua volta através da Internet? Nossos professores foram capacitados
para compreenderem o mundo tecnológico no qual as crianças já nascem
inseridas? Estes e outros questionamentos me rondam a cabeça cada vez
que vejo noticiários que tratam (em pleno 2017) de escolas de pau a pique,
sem carteiras, cadeiras, alimentação básica ou qualquer outra estrutura para
receber seus estudantes. Percebem? Mesmo quando falamos de uma região
metropolitana estamos falando de várias realidades. Quando falta merenda
em alguma escola de São Paulo, ou quando uma criança é morta 1 no caminho
1

Fonte: G1: Adolescente morre a caminho da escola com um tiro na cabeça em Água Santa,
Zona Norte do Rio. Disponível em <https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/adolescentemorre-com-tiro-na-cabeca-em-agua-santa.ghtml>. Acesso: 20 de outubro de 2017.
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para a escola, percebemos que algo ainda está errado, muito errado, e que
toda esta potencialidade lúdica da Internet e das novas tecnologias não é o
principal problema a ser enfrentado pela nossa sociedade. No entanto, talvez
seja a Internet e as novas tecnologias possibilidades de narrarmos todos
estes fatos e não nos esquecermos de todas as necessidades básicas que
envolvem uma vida digna em qualquer cidade.

Diante cenários tão

arrasadores, todo incentivo ao poder da criatividade humana se torna uma
alternativa para enfrentar as dificuldades geradas pelo próprio sistema em que
vivemos.

LEITURA, IMBRICAMENTOS E TECNOLOGIA
De acordo com a pesquisa realizada pelo Centro Regional de Estudos
para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) em 2016,
sobre o acesso e uso da rede nas escolas, apesar de 99% das escolas
públicas urbanas possuírem algum tipo de dispositivo conectado à Internet
(pelo menos um), apenas 22% dos professores da rede pública receberam
algum tipo de capacitação para uso de computador e Internet em atividades
de ensino-aprendizagem. As escolas com laboratório de informática somam
de 72% mas 35% delas afirmam que não há acesso à Internet neste local. A
base de dados da Cetic é uma ótima oportunidade de fazer cruzamentos e
emitir gráficos e tabelas que exploram a situação e a utilização da Internet nas
escolas brasileiras. No entanto, com estes dados, já se torna possível delinear
algumas hipóteses. Uma delas, desenvolvida durante a elaboração das
oficinas das quais trataremos neste artigo, é a de que, apesar da possibilidade
de acesso à Internet, os estudantes estão limitados às atividades pedagógicas
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simples, coordenadas por professores que muitas vezes não possuem suporte
técnico ou especialização para tal.
Alguns destes números apresentados pela Cetic demonstram como o
ambiente escolar está defasado, mas a situação fora deste espaço para a
porcentagem mais pobre da população demonstra-se mais desfavorável,
como indica a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2014 2.
O acesso à internet aumenta conforme a faixa de renda do
cidadão. Entre os que possuem renda domiciliar mensal per
capita de até ¼ de salário mínimo, apenas 28,8% têm acesso
à rede. Embora tenha avançado 4,9 pontos porcentuais no
período de apenas um ano, quando apenas 23,9% desse
contingente acessava a rede, o porcentual ainda é muito
inferior ao total de pessoas que acessam a internet na faixa
com renda superior a dez salários mínimos: 91,5% (Fonte:
Estadão, acesso em 27 de outubro de 2016)

Apesar de o PNAD constatar que, pela primeira vez, o acesso à
Internet via celular (80,4%) nos domicílios brasileiros ultrapassou o acesso via
microcomputador

(76,6%),

as

políticas

educacionais

parecem

não

acompanhar o desenvolvimento e as possibilidades destas ferramentas, uma
vez que a proibição de tais aparelhos é amparada por leis municipais e
estaduais em grandes centros brasileiros como no estado de São Paulo (Lei
Estadual Nº12730/07) e no Rio de Janeiro (Lei Estadual Nº 5222).

2Estadão

Conteúdo. Acesso à internet pelo celular ultrapassa o uso de computador pela
primeira vez
Fonte: Tecnologia - IG. São Paulo, 6 de abr. 2016.
Disponível em:
<http://tecnologia.ig.com.br/2016-04-06/celulares-superam-computadores-no-acesso-domiciliara-internet-pela-primeira-vez.html> . Acesso em 27 de out. 2017.
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A famosa frase do antropólogo e escritor Darcy Ribeiro "A crise da
educação no Brasil não é uma crise; é projeto" (1997) 3, retomada por
internautas de tempos em tempos em forma de memes, parece-nos um alerta
constante sobre o perigo da escola se distanciar da realidade dos estudantes
brasileiros, tornando-os meros frequentadores de um espaço dominado por
metodologias defasadas e estruturas precárias. Por isso, a importância de se
construir na comunidade escolar o interesse e debate sobre as mais variadas
necessidades básicas para a educação brasileira alcançar novos e melhores
índices.
Em Joinville, o projeto Um Olhar Para Joinville, desenvolvido pela
Universidade da Região de Joinville (Univille) em parceria com Secretaria da
Educação Municipal é uma alternativa para tentar incentivar a comunidade
escolar a construir olhares para o seu bairro, despertando percepções
(re)construídas numa abordagem interdisciplinar. Em 2017, o projeto teve a
sua segunda edição e convidou artistas e educadores para aplicarem oficinas
aos professores do município. O objetivo das oficinas era o de capacitar
professores a desenvolverem atividades em sala que relacionassem obras de
artistas locais e possibilidades pedagógicas. Ao ser convidado para participar,
sugeri também que envolvêssemos novas ferramentas tecnológicas, como
aplicativos de edição de imagem para celulares, QR Codes, redes sociais e
outras

possibilidades

unidas

em

uma

proposta

de

oficina

de

webdocumentário.

3

Frase dita em conferência da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)
realizada na PUC-SP em 1977.
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As oficinas de webdocumentário foram aplicadas a cerca de 140
professores da rede pública de ensino de Joinville. Cada oficina com
aproximadamente quatro horas de duração, dividida em dois momentos. Na
primeira parte do encontro, foram apresentados alguns dados sobre o acesso
à Internet no Brasil, bem como aplicativos e noções básicas de fotografia e
filmagem. Já na segunda parte dos encontros, foram propostas práticas de
edição de vídeo via celular, além de nos dedicarmos a explorar possibilidades
multimídias em cada projeto que os professores pretendiam aplicar em sala
de aula. De uma forma geral, estas oficinas auxiliaram os professores a
desenvolverem novas práticas em sala, levando em consideração a
interdisciplinariedade e a educação híbrida.
Este processo de envolver a educação e as novas tecnologias tem sido
debatido amplamente por especialistas em informação. No livro Ensino
Híbrido - Personalização e Tecnologia na Educação (2015), escrito por Adolfo
Tanzi Neto, Fernando de Mello Trevisani e Lilian Bacich, a Fundação Lemann
apresenta contribuições para que professores possam lidar melhor com as
tecnologias digitais no dia a dia. A proposta do Ensino Híbrido gira em torno
de aumentar o engajamento dos estudantes, aproveitar melhor o tempo do
professor, ampliar o potencial da ação educativa visando intervenções
efetivas, planejar de forma personalizada o acompanhamento de cada
estudante, ofertar novas experiências de aprendizagem e aproximar a
realidade escolar do cotidiano do estudante (2015).
A Educação Híbrida parece estar intimamente relacionada aos Estudos
Culturais, uma vez que ambos são caracterizados por uma natureza
interdisciplinar e transitorial. Estudar as culturas com as quais estamos
envolvidos significa questionar as mais variadas interações em que se
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baseiam as noções de poder e sociedade. E as tecnologias estão aí, prontas
para nos auxiliarem nestes questionamentos ou nos limitarem, dependente do
como for usada. Ao falar das Culturas Híbridas, Néstor García Canclini nos
atenta sobre a importância da tecnologia:
A questão é entender como a dinâmica própria do
desenvolvimento tecnológico remodela a sociedade, coincide
com movimentos sociais ou os contradiz. Há tecnologias de
diferentes signos, cada uma com várias possibilidades de
desenvolvimento e articulação com as outras, há setores
sociais com capitais culturais e disposições diversas de
apropriar-se delas, com sentidos diferentes... Os sentidos das
tecnologias se constroem conforme os modos pelos quais se
institucionalizam e se socializam” (CANCLINI, 2008, p. 308).

De acordo com Nestor Canclini, em Culturas Hibridas e Poderes
Oblíquos, os países latinos americanos vivem manifestações culturais
permeadas pela hibridização. O desenvolvimento tardio do continente, bem
como o desenvolvimento tecnológico tangenciou diversas manifestações
artísticas e culturais. “Como analisar as manifestações que não cabem no
culto ou no popular, que brotam de seus cruzamentos ou em suas margens?”,
indaga Canclini ao início do texto (CANCLINI, 2008, p.283).
Para o autor, o processo de ampliação dos centros urbanos e de
evasão do campo, são alguns dos motivadores desta mistura, sendo essa
hibridização resultado de um processo baseado em basicamente três fatores:
a quebra e a mescla das coleções organizadas pelos sistemas culturais, a
desterritorialização dos processos simbólicos e a expansão dos gêneros
impuros.
Um exemplo destas novas linguagens é o videoclipe que, para Canclini,
se institui como uma nova maneira de organizar dados, baseado em rupturas
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e justaposições. O autor justifica que esta mudança é um processo de
urbanização contemporânea que se "entrelaça com a serialização e o
anonimato na produção, com restruturações da comunicação imaterial (dos
meios massivos à telemática)" (CANCLINI, 2008, p.284).
De acordo com Canclini, as identidades coletivas encontram cada vez
menos na cidade e em sua história, distante ou recente, seu palco
constitutivo. A informação sobre as peripécias sociais são recebidas em casa,
comentadas em família ou com amigos próximos. Quase toda a sociabilidade
e a reflexão sobre ela concentram-se em intercâmbios íntimos. Como a
informação sobre os aumentos de preços, o que fez o governante e até sobre
os acidentes do dia anterior em nossa própria cidade nos chegam pela mídia,
esta se torna a constituinte dominante do sentido "público" da cidade, a que
simula integrar um imaginário urbano desapegado (2008, p. 289). Canclini
também

considera

que

as

pressões

econômicas

geradas

pelo

desenvolvimento urbano intensificaram estes processos “integradores e
dissolventes”. Neste sentido, a “representação”, segundo o autor, se tornou
uma alternativa para tentar remodelar o espaço público. Assim, a mídia “se
transformou, até certo ponto, na grande mediadora e mediatizadora, e
portanto, substituta de outras interações coletivas”. Atualizando esta ideia,
poderíamos dizer que a Internet intensificou ainda mais estes intercâmbios
íntimos. Se, para Canclini, neste primeiro momento, a TV poderia ser o meio
de informação entre cidade e família, hoje temos a Internet e as redes sociais
com meios de comunicação entre mundo e indivíduo. A hibridização parece
alcançar com a Internet pontos ainda mais elevados de processos
“integradores e dissolventes” (2008, p.290).
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Pensemos na escola como uma comunidade que até antes do impacto
da Internet era, ao lado da família e das mídias tradicionais, a grande
mediadora entre informação e vida particular. Hoje, o desenvolvimento destas
identidades se dá também de forma digital, a sociabilidade e reflexão é feita
de forma ainda mais intensa na particularidade de cada celular. Ora, como a
escola pode continuar a garantir essas interações coletivas uma vez que
proíbe o uso de celulares ou possui laboratórios de informática defasados ou
sem conexão à Internet? Como exigir engajamento dos estudantes, ofertar
novas experiências de aprendizagem ou desenvolver ações efetivas em uma
dada comunidade se a escola tem, muitas vezes, um poder menor de
interação digital com os estudantes do que um Youtuber em ascensão? De
forma prática, quanto tempo uma criança passa na escola diariamente e
quanto tempo ela pode ficar em frente a um celular visualizando qualquer
conteúdo sem restrição de um youtuber qualquer?
Segundo outra pesquisa da Cetic (2015), oito a cada 10 crianças e
jovens brasileiros entre 9 e 17 anos, usuários de Internet, geralmente
acessam a rede pelo celular todos ou quase todos os dias. Cerca de 68%
destes jovens afirmam não acessar a Internet na escola, no entanto, 81%
delas dizem acessar a rede na sala de casa (Figura 1).
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Figura 5 - Proporção de Crianças e Adolescentes, por local, de acesso à Internet.

(A)Em deslocamento
(B)Em uma lanhouse
(C)Em um telecentro
(D)Na casa de outra pessoa
(E)Na escola
(F)Na sala de casa ou outro lugar que não seja o quarto
(G)No quarto
(H)Outro lugar
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Entre as atividades mais frequentes na rede, estão: "Pesquisar coisas
na Internet para fazer trabalhos da escola" (80%), enviar mensagens
instantâneas (79%), usar redes sociais (79%), baixar aplicativos (75%) e
assistir vídeos, programas ou séries online (63%) (Figura 2).

Figura 6 - Proporção de crianças e adolescentes, por atividades realizadas na Internet

(A)Assistiu vídeos, programas, filmes ou séries online
(B)Baixou aplicativos
(C)Baixou músicas ou filmes
(D)Compartilhou na Internet um texto, imagem ou vídeo
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(E)Comprou coisas na Internet
(F)Conversou por chamada de vídeo
(G)Enviou mensagens instantâneas
(H)Jogou on-line, conectado com outros jogadores
(I)Jogou on-line, não conectado com outros jogadores
(J)Leu ou assistiu notícias on-line
(K)Ouviu música on-line
(L)Pesquisou coisas na Internet para fazer trabalhos da escola
(M)Pesquisou coisas na Internet por curiosidade ou por vontade
própria
(N)Postou na Internet uma foto ou vídeo em que você aparece
(O)Postou na Internet um texto, imagem ou vídeo que você mesmo fez
(P)Postou ou compartilhou na Internet o lugar onde estava
(Q)Usou mapas online
(R)Usou redes sociais

Outro conjunto de dados interessante é o da proporção de crianças e
adolescentes que recebem (ou não) algum tipo de orientação de professores
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sobre o uso da Internet: 58% dizem não receber ajuda quando alguma coisa
na Internet incomodou ou chateou, outros 65% dizem não conversar sobre o
que fazem na Internet com os professores (Figura 3).

Figura 7 - Proporção de crianças e adolescentes, por tipo de orientação recebida dos professores sobre uso da
Internet

(A)Ajudam quando alguma coisa na Internet incomodou ou chateou
(B)Ajudaram a fazer alguma coisa na Internet que não entende
(C)Colocam regras sobre o que pode fazer na Internet da escola
(D)Conversam sobre o que faz na Internet
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(E)Ensinam como se comportar na Internet com outras pessoas
(F)Ensinam jeitos de usar a Internet com segurança
(G)Explicam o que fazer se alguma coisa na Internet incomodar ou
chatear
(H)Explicaram que alguns sites são bons e outros são ruins

Ao analisar a relação destas novas mídias com o ambiente urbano,
Canclini

salienta

que

na

América

Latina

os

efeitos

da

política

neoconservadora na cultura potencializaram a ação teatral de líderes políticos
ou intelectuais, que são mensurados através de seus discursos veiculados em
forma de notícias ou opiniões públicas. Para o autor, esta restruturação da
cultura urbana ocorre porque a mídia passa a estabelecer o que “acontece” ou
não em uma cidade através de sua midiatização social. Observa Canclini: “Daí
que Eliseu Verón afirme, de forma radical, que participar é hoje relacionar-se
com uma ‘democracia audiovisual’ na qual o real é produzido pelas imagens
geradas na mídia” (CANCLINI, 2008, p.290).
Este processo de midiatização social gerou um reflexo direto em
diversas comunidades urbanas. Os videoclipes continuam sendo um exemplo
desta hibridização e, mais, junto a outros produtos comercializados de forma
oficial ou pirata pela Internet promove uma nova relação entre arte e público.
Por outro lado, a hibridização e a revolução tecnológica também revelam um
potencial de inovação, tanto na própria tecnologia como no processo de
criação e compartilhamento entre o próprio produtor cultural e seu público.
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Esta hibridização cultural revela manifestações artísticas de fronteira que, ao
serem mediadas pelas tecnologias comunicacionais, são adaptadas e
resignificadas. Diz Canclini:
As hibridações descritas ao longo deste livro nos levam a
concluir que hoje todas as culturas são de fronteira. Todas as
artes se desenvolvem em relação com as outras artes: o
artesanato migra do campo para a cidade; os filmes, os
vídeos e canções que narram acontecimentos e um povo são
intercambiados com outros. Assim as culturas perdem a
relação exclusiva com seu território, mas ganham em
comunicação e conhecimento (CANCLINI, 2008, p.348).

Entretanto, ao mesmo tempo que tratamos de desterritorialização,
também devemos atentar para a geração de novos grupos de interação na
própria Internet. Ferramentas como as redes sociais e os aplicativos de busca
na web estão diretamente relacionados à forma como são programados. Em
linguagens técnicas, temos diversos algoritmos que condicionam os
internautas a receberem conteúdos de acordo com os dados obtidos das suas
próprias buscas e interesses na web. Com isso, empresas como a Google e o
Facebook fazem com que usuários se aproximem de outros usuários com
gostos parecidos. Se de alguma forma a Internet é um novo campo de
interação que potencializa a hibridização cultural, temos também uma Internet
que aproxima e potencializa possíveis bolhas sociais.
Ao pensar em uma oficina para o projeto Um Olhar Para Joinville,
percebi no ambiente multimídia, especialmente no webdocumentário, uma
possibilidade de socializar e desenvolver esta articulação entre diferentes
personagens e linguagens. O webdocumentário é uma nova forma de contar
histórias, de narrar fatos e desenvolver uma integração multimídia. Diferente
de outras linguagens, o webdocumentário é uma mistura de vídeo, áudio,
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fotografia, interatividades e desdobramentos virtuais. O grande objetivo do
webdocumentário é mostrar aos espectadores novas possibilidades de leitura,
indo além dos formatos tradicionais. Um dos webdocumentários que utilizei
como referência para debater estas possiblidades foi o Fora da Escola Não
Pode!, produzido pela Cross Content. Este webdocumentário além de ter uma
abordagem inovadora em termos de conteúdo e narrativa, também mistura
conceitos de documentário com uma base de dados interativa sobre o
problema da exclusão escolar. Além de assistir aos depoimentos contidos na
pesquisa e ter acesso aos textos da iniciativa, os expectadores podem fazer
cruzamentos de dados entre vários municípios brasileiros, podem fazer
downloads de livros, folders e estampas de camisetas como forma de
participarem da campanha. Além de todo o conteúdo, o site também permite
que as pessoas incluam estes dados em blogs e sites locais, replicando
assim, a iniciativa.
A proposta ao apresentar este exemplo aos professores e articuladores
do projeto foi de inserir o questionamento sobre as fronteiras destas
linguagens e de como é possível, através da interdisciplinaridade, promover o
uso de tais ferramentas em sala de aula. Em um primeiro momento
pretendíamos que os professores interessados na oficina desenvolvessem
webdocumentários em suas escolas, mas no decorrer do próprio processo,
percebemos que só o fato de apresentarmos ferramentas mais básicas como
aplicativos de edição de imagens ou QR Codes, já seria em si uma
capacitação que promoveria novos olhares para Joinville, a partir de novas
ferramentas que podem estar no nosso bolso, como o celular. Claro, qualquer
novidade em sala de aula gera novas demandas e esta também era a
intenção da oficina. Ao depender da Internet, de computadores em pleno
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funcionamento ou mesmo da permissão do uso de um celular em sala, os
professores que se esforçarem a atualizar a comunidade escolar tornar-se-ão
reivindicadores em potencial.
Por este motivo, como forma de transparecer as fronteiras entre
tecnologia e educação, achei na mistura entre linguagens a possibilidade de
traduzir as problemáticas desta pesquisa. Em A Experiência Etnográfica
(2008), o antropólogo James Clifford diz que a produção audiovisual pode ser
uma possibilidade de experiência aos leitores. Ao analisar Os Argonautas do
Pacífico Ocidental (Malinovski, 1922), Clifford argumenta que as 66
ilustrações fotográficas da pesquisa intensificaram a possibilidade de uma
parcela de experiência por parte do leitor, mesmo que questões apresentadas
por outras linhas de análise, como os estudos semióticos, atentem-nos para
outras problemáticas, como a de tratar a imagem como imagem e não como
objeto (2008, p. 30).
Noções básicas de fotografia e filmagem hoje podem ser praticadas
com o próprio celular, apesar de câmeras profissionais gerarem conteúdos
mais profissionais, o importante dentro de uma escola é lidar com a realidade
dos estudantes, bem como a limitação técnica de cada comunidade. Canais
do Youtube, tutoriais e infográficos no estilo passo a passo estão disponíveis
na Internet para este primeiro contato do professor ou estudante com as
noções básicas do cinema, tornando possível a compreensão básica de
técnicas

de

enquadramento,

movimentos

de

câmera,

processos

de

iluminação, de captação de áudio ou mesmo de edição de imagens, basta
procurar no Google.
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Entretanto,

dentro

da

oficina

intensificamos

a

importância

de

praticarmos tais técnicas em sala de aula. Uma vez que o celular possibilita a
captação e edição de imagens e sons com praticidade, basta compartilharmos
nossas experiências com aplicativos e conteúdos que auxiliam tal processo.
Talvez mais importante do que dominar tais técnicas, é entender como estas
ferramentas possibilitam a uma comunidade narrar a sua própria história.
Como estudantes e professores podem se tornar, juntos, referências teóricas
e práticas para a sua própria comunidade.
Por exemplo, na elaboração de uma peça de teatro escolar, pode-se
usar o Instagram como um diário que documentaria o processo. Ou ainda, em
um estudo sobre cores, pode-se instigar estudantes a fazerem saídas
fotográficas relacionadas ao tema. Através do Youtube é possível fazer
captação, transmissão e até edição de vídeos online, tudo de forma gratuita,
através de um celular. Desta forma, torna-se possível realizar entrevistas,
minidocumentários,

ou

qualquer

outro

tipo

de

produção

audiovisual

complementar. Uma peça de teatro, hoje, pode ter uma abrangência muito
maior em sua comunidade através das redes sociais e das novas tecnologias.
Torna-se possível expor o processo de confecção de um figurino ou o
processo de composição de uma música. Torna-se possível alongar ao
público uma experiência que não se finda ao término de qualquer
apresentação artística.
Além das referências audiovisuais, que podem ser absorvidas dentro
da proposta de um webdocumentário, sugeri durante as oficinas a utilização
de códigos QR 4 (Figura 4) como forma de auxiliar os mais variados leitores
4

Código QR (QR Code) é um código de barras bidimensional que pode ser facilmente
escaneado pela maioria dos telefones celulares equipados com câmera. Esse código é
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em seu processo de contato com um vídeo, uma exposição fotográfica ou
mesmo uma outra obra das artes visuais.

Figura 4: Ilustração sobre como usar o QR Code

Em um formato mais tradicional de texto sugeriríamos através de
referências bibliográficas e notas de rodapé os endereços ou locais para
acesso de determinados conteúdos, por exemplo. Já com os códigos QR,
como uma ferramenta para os leitores acompanharem as referências no
decorrer da própria leitura, o conteúdo pode ser acessado de uma forma não
linear. Por exemplo, os leitores de um determinado livro que contenha estes
códigos podem optar por assistir a entrevistas, videoclipes e outros materiais
multimídias a hora que quiserem, em sua totalidade ou parcialmente, sem
necessariamente termos que descrever tais produções multimídias na íntegra
para o leitor. No caso de uma obra exposta em lugares públicos, seja um
convertido em texto (interativo), possibilitando um link com qualquer produção ou conteúdo
digital. Para acessar tais códigos, basta ligar o celular (smartphone) e utilizar a câmera do
aparelho para ler o código. Através da leitura, o celular direcionará o leitor para um link, uma
imagem, um vídeo ou qualquer outro tipo de produção veiculada na Internet.
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quadro, uma estátua ou qualquer outra produção, os códigos QR podem se
transformar em complementos. Quem produziu tal obra? Como foi este
processo? Qual a relação dela com a cidade? Essas são algumas perguntas
que podem ser respondidas com estes códigos, através de vídeos
complementares,

descodificados

com

o

celular.

Esta

tecnologia

é

relativamente simples, mas gerou um grande interesse nos professores
presentes

nas

oficinas,

justamente

por

estimular

novas

dinâmicas

pedagógicas, além de contribuir para políticas de acessibilidade. Os códigos
QR podem ser utilizados, inclusive, para descrever uma determinada obra aos
deficientes visuais, por exemplo. Da mesma forma como a hashtag
#paracegover, dentro do Facebook, facilita a descrição de imagens para
deficientes visuais.
Narrar o que ocorre em sua comunidade é também uma experiência de
vivência, desdobramento de um olhar mais clínico sobre seu próprio espaço
de relacionamento humano. Na medida em que estudantes conseguem se
apropriar do protagonismo midiático através do imbricamento de linguagens e
das novas tecnologias, eles conseguem criar novas representações sociais de
suas comunidades.
Ao incentivar a produção de webdocumentários, estamos tratando de
uma alternativa à mídia tradicional. Pensemos também em outras hipóteses,
como blogs, páginas, jornais comunitários, ou qualquer outro canal de
comunicação que leve em consideração a produção da própria comunidade.
Ao utilizar estes mecanismos de produção, colocamos sob responsabilidade
da própria comunidade a produção de pautas e conteúdos. O local passa a
ditar o que merece espaço em tais produções. Neste espaço colaborativo, em
que as possibilidades tecnológicas são usadas para inserir e não excluir, o
Sumário

53

LEITURA, IMBRICAMENTOS E TECNOLOGIA:
PROJETO UM OLHAR PARA JOINVILLE

próprio processo de produção tem um caráter mais didático e menos formal,
menos profissional. Seja um vídeo ou um blog comunitário, o veículo criado e
alimentado em sala de aula se torna um instrumento de mobilização social,
além de se transformar em um espaço de exercício da cidadania. Todo este
processo contribui para o direito de acesso à informação, bem como no
processo de democracia.
Com Pierre Nora também podemos considerar que todo este processo
de narrar o que ocorre em sua própria comunidade também é um processo de
criar auras simbólicas às memórias, o que de certa forma também significa
participar das disputas de poder implicadas no ambiente urbano. Diz Nora:
A memória é vida, sempre carregada por grupos vivos e,
nesse sentido, ela está em permanente evolução, aberta à
dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de
suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e
manipulações, susceptível de longas latências e de
repentinas revitalizações”. (NORA, 1993, p. 9)

De acordo com Nora, a narrativa sobre um lugar é produzida
estrategicamente, dando origem a uma aura simbólica: “mesmo um lugar de
aparência puramente material, como um depósito de arquivos, só é lugar de
memória se a imaginação o investe de uma aura simbólica” (1993, p. 21).
Sendo assim, na ausência da narrativa das ações produzidas por uma
determinada comunidade, abre-se um leque para que os significados sejam
desenvolvidos de outras formas. Ou seja, mesmo que hajam inúmeros
esforços pedagógicos em uma localidade, criando as mais diversas relações
sociais, quando não mais vivenciados, podem ser apagados também no
campo da memória ou podem deixar de existir para acomodar novas
apropriações. Em outras palavras, para o autor, a interação entre história,
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tempo e mudança é o que dá vida para o lugar: “os lugares só vivem de sua
aptidão para a metamorfose, no incessante ressaltar de seus significados e no
silvado imprevisível de suas ramificações” (NORA, 1993, p. 22).
Estes lugares inicialmente fazem parte de uma ordem de ambientes
distribuídos para as relações urbanas. Escolas, praças ou parques são
espaços estratégicos, como já citados anteriormente, estabelecidos por uma
questão gerencial, por um poder público. Para Michel de Certeau, esses
elementos estariam uns ao lado dos outros, sendo que cada um tem um lugar
“próprio” que indica estabilidade. Já o “espaço”, em suma, seria este lugar
praticado. O espaço é a animação deste lugar pelo conjunto de movimentos.
Ou seja, o espaço é:
O efeito produzido pelas operações que o orientam,
circunstanciam, temporalizam... e levam a funcionar em
unidade polivalente de programas conflituais ou de
proximidades contratuais. O espaço estaria para a palavra
quando falada. Que depende das múltiplas convenções, não
possui a estabilidade de um “próprio” (CERTEAU, 1994, p.
202).

Nesse sentido, pode-se dizer que os ambientes pré-determinados para
vivência comunitária, sejam escolas, parques, terminais, postos de saúde,
campos de futebol, entre outros, são “lugares” que podem se transformar em
vários espaços a partir das práticas empregadas por diferentes grupos,
organizações ou sociedades civis organizadas (ou desorganizadas, como diria
Chico Science).

Sumário

55

LEITURA, IMBRICAMENTOS E TECNOLOGIA:
PROJETO UM OLHAR PARA JOINVILLE

CONCLUSÕES:
Mais do que tecer conclusões, pretendo aqui apresentar alguns
resultados preliminares que potencializam o debate proposto ao longe deste
artigo. Após as oficinas aplicadas pelo projeto Um Olhar Para Joinville, os
professores participantes retornaram às salas de aula com a tarefa de
produzir conteúdos que relacionassem uma determinada manifestação
artística aos novos olhares de seus alunos para a Joinville que vivenciam
diariamente. O resultado foi exposto em dois momentos: primeiramente nos
bairros em que cada escola está inserida e, depois, no Centro da cidade, em
uma exposição final realizada pela Secretaria da Educação. Performances,
instalações, fotografias e vídeos foram algumas das produções finais
apresentadas. Entre as iniciativas com vídeo, destaco o uso de técnicas de
Stop Motion, bem como imagens editadas com aplicativos para celulares.
Apesar de o projeto incentivar imbricamentos, foi possível observar que
a

própria

gestão municipal

também precisa

se

adaptar às

novas

possibilidades tecnológicas, bem como à capacidade criativa de seus
professores e estudantes. Para a exposição final, por exemplo, a Secretaria
da Educação determinou que os vídeos deveriam ter duração máxima de três
minutos. Já para as fotografias, cada escola deveria escolher apenas três
para o encontro final. Ao atentar para a lógica estrutural e a grande adesão de
professores participantes, é compreensível que um projeto deste porte tenha
alguns pontos práticos delimitados para as exposições. No entanto, faço aqui
o exercício de incentivar novas demandas. Talvez se faça necessário
programar iniciativas como estas com mais antecedência, para serem
realizadas em ambientes maiores, a fim de que a curadoria do projeto tenha
uma possibilidade cada vez maior de cuidar das produções escolares
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expostas do que propriamente limitar o que será exposto.

Guardadas as

devidas proporções, talvez seja possível aprender com a Internet que é
possível dissolver algumas hierarquias. Retornando a Lévy, a cibercultura
gera novas demandas, numa perspectiva de reinventar não só os nossos
olhares, mas também as próprias estruturas nas quais estamos inseridos.
Argumenta Pierre Lévy:
A cibercultura surge como a solução parcial para os
problemas da época anterior, mas constitui em si mesma um
imenso campo de problemas e de conflitos para os quais
nenhuma perspectiva de solução global já pode ser traçada
claramente. As relações com o saber, o trabalho, o emprego,
a moeda, a democracia e o Estado devem ser reinventadas,
para citar apenas algumas das formas sociais mais
brutalmente atingidas (LÉVY, 1999, p.251).

Sobre esse novo campo de problemas e conflitos que sugere Pierre
Lévy, atento para uma situação que não pode fugir de nossas perspectivas: a
de que precisamos incentivar a sociedade a lidar com a humanidade, não só
com usuários. Toda a potencialidade tecnológica da qual tratamos aqui não
pode se sobrepor ao fato de que estamos lidando com produtos, fabricados
por empresas privadas, em sua maioria, e condicionados a relações
financeiras e políticas.

Em O Filtro Invisível, o pesquisador e ativista Eli

Pariser Links atenta:
Durante algum tempo, parecia que a Internet iria
redemocratizar completamente a sociedade. Blogueiros e os
chamados "jornalistas cidadãos" iriam reconstruir os meios
de comunicação com as próprias mãos. Os políticos só
poderiam concorrer nas eleições se contassem com ampla
base de apoio, recebendo pequenas doações de pessoas
comuns. Os governos locais se tornariam mais transparentes
e teriam de prestar contas aos cidadãos. Contudo, esses
tempos de conectividade cívica com os quais eu tanto
sonhava ainda não chegaram. A democracia exige que nos
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baseemos em fatos compartilhados; no entanto, estão nos
oferecendo universos distintos e paralelos (PARISER, 2012,
p.9).

Neste livro, Eli Pariser, destaca o poder dos algoritmos desvendarem
os grupos aos quais uma pessoa está inserida e, desta forma, moldar a
experiência do usuário na Internet. O que deveria ser uma experiência
democrática de reconhecimento identitário se transformou em uma armadilha
personificada. Diz Pariser: "A personalização nos trouxe algo muito diferente:
uma esfera pública dividida e manipulada por algoritmos, estruturalmente
fragmentada e hostil ao diálogo" (PARISER, 2012, p.112).
A Internet é um universo de distrações, neste sentido, temos que ter em
mente que devemos incentivar o uso criativo de tais ferramentas. A
cibercultura deve ser explorada no sentido crítico. A escola precisa se
superar, sem repetir o que os estudantes já aprendem em casa. Os
estudantes precisam aprender a discernir as fontes confiáveis de informação
dentro da Internet, aprender a interpretar os conteúdos e a lidar com os
próprios algoritmos que registram e manipulam sua participação na rede. As
escolas precisam se propor a debater filosoficamente e politicamente a
Internet. Um dos maiores desafios neste momento é incentivar que estudantes
não sejam apenas usuários, mas também produtores de tecnologia. A
comunidade escolar não pode ser refém de uma linguagem que não domina.
É necessário transformar o que se tem em mãos. É necessário entender os
códigos presentes nestas linguagens, tendo a tecnologia presente na vida
cotidiana da sociedade. Os desafios da rede só serão superados quando as
comunidades escolares enfrentarem o uso passivo da rede. É necessário
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descobrir juntos como interferir de forma criativa na sociedade, e este é o
sentido principal de se aprender a lidar com as novas tecnologias.
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O BRASIL QUE LÊ
A NGELA DA ROCHA ROLLA 1

INTRODUÇÃO
A

pesquisa

Práticas

de

leitura

da

literatura

infantojuvenil

contemporânea aborda a literatura sob o ponto de vista de seu jovem
receptor, acompanhando-o nos espaços onde circula e analisando suas
formas de interação com textos literários em seus múltiplos suportes. A
investigação, iniciada em 2015 de forma autônoma pela pesquisadora,
desenvolve-se, a partir de 2016, na Universidade Luterana do Brasil, campus
Canoas, com apoio dos pesquisadores do grupo de pesquisa Literatura
infantojuvenil e leitura e da acadêmica de iniciação científica Juliana Schubert,
do Curso de Letras Ulbra Canoas.
O suporte teórico deste estudo apoia-se inicialmente na concepção de
práticas de leitura de Roger Chartier. Segundo o autor (2011, p. 78) “não há
texto fora do suporte que o dá a ler” e não há compreensão de um texto “que
não dependa das formas através das quais ele atinge o seu leitor”. A partir
deste pressuposto, Chartier introduz uma distinção fundamental entre texto e
livro, entre os atos de escrever um texto e de produzir um livro. Ilustrando
1

Angela da Rocha Rolla é doutora em Teoria Literária, especialista em Literatura Infantojuvenil,
professora e pesquisadora da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) e membro da RELER.
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esta distinção, o cita o bibliógrafo norte-americano Roger Stoddard: “os
autores não escrevem livros, os livros não são absolutamente escritos. Eles
são fabricados por copistas e outros artífices, por operários e outros técnicos,
por prensas e outras máquinas”. Os autores escrevem apenas textos. E textos
para Chartier, leitor de Michel de Certeau, por si só não têm significado. Estes
só passam a existir através da leitura e a interpretação daqueles pelos
leitores. A atividade da leitura é indissociável do texto, sentido graças a seus
leitores, mudando com eles, ordenando-se conforme códigos de percepção
que lhes escapam. Conforme Chartier, não existem textos abstratos. Os
textos chegam ao leitor através de um suporte, uma forma, que pode ser o
livro, nos seus mais diversos formatos, mas também pode ser uma fita
cassete, um CD-Rom, um e-book, um tablet, um celular. A significação que os
leitores vão dar ao texto dependerá da forma pela qual eles terão acesso a
este texto e das relações – negociadas – entre suas intenções e as intenções
dos autores e editores, implícitas no suporte do texto. As obras são, para
Chartier, “investidas de significações plurais e móveis, construídas na
negociação entre uma proposição e uma recepção, no encontro entre as
formas e motivos que lhes dão estrutura e as competências ou expectativas
dos públicos que delas se apoderam”.
A concepção de Chartier delineia a abordagem desta pesquisa, que
investiga os textos em seus vestígios, aqueles a que o autor refere como
“protocolos de leitura”, de dois tipos, ambos importantes para a reconstituição
das práticas de ler. O primeiro tipo remonta aos elementos que determinado
autor dissemina pelo texto de modo a assegurar, ou pelo menos indicar, a
correta interpretação que o leitor deveria dar a ele. Em outros termos, poderse-ia dizer que tais protocolos de leitura inscrevem no texto a imagem de um
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“leitor ideal”, cuja competência adequada decodificaria o sentido preciso com
que o autor pretendeu escrevê-lo. Outro tipo de protocolo de leitura que
interessa a Chartier (objeto de estudo desta pesquisa) é o que se produz na
própria matéria tipográfica, em geral de responsabilidade do editor, de modo a
favorecer certa extensão da leitura e a caracterizar o seu “leitor ideal”, que
não precisa assemelhar-se àquele originariamente suposto pelo autor. O que
os protocolos de edição ou impressão evidenciam é que a reflexão a propósito
do suporte material do sentido é fundamental para a determinação de sua
efetivação nas práticas.

METODOLOGIA
A metodologia aplicada nesta investigação prevê pesquisa de campo e
pesquisa bibliográfica. A pesquisa de campo é desenvolvida a partir de
entrevistas, depoimentos e análise de espaços de comunicação virtual (sites,
blogs, vlogs etc). Trata-se de pesquisa qualitativa considerando que há uma
relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito investigado, isto é, um vínculo
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode
ser traduzido em números. O ambiente natural e virtual é a fonte direta para
coleta de dados e o pesquisador, o instrumento-chave.
O estudo envolve também levantamento bibliográfico, entrevistas com
pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e
análise de exemplos que estimulem a compreensão. Como instrumento de
coleta, têm papel relevante materiais de fontes primárias através da internet
como sites, vídeos, redes sociais, blogs etc. Além da investigação dos textos,
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em seus “protocolos de leitura” esta pesquisa acompanha o leitor em suas
formas de “apropriação do texto”.

Metodologicamente, texto e leitor são

objeto de estudo.
A

primeira

e

a

segunda

etapa

(2016)

foram

realizadas

concomitantemente, visto os primeiros contatos com o público leitor
pesquisado apontarem para um universo complexo e multifacetado. Na
primeira etapa, a revisão da literatura sobre práticas de leitura, convergência
midiática e outros assuntos pertinentes à fundamentação teórica da pesquisa.
Essa etapa incluiu também a elaboração do instrumento norteador e a seleção
de alguns espaços de leitura reais e virtuais frequentados por adolescentes,
dando-se preferência inicial para o espaço escolar, as bibliotecas e as livrarias
(leitores juvenis e seus hábitos cotidianos, não escolares) e o espaço virtual
(sites, blogs e vlogs).
Na segunda etapa, a pesquisa de campo propriamente dita com a
coleta dos dados nos espaços de leitura e mediação – referidos acima frequentados/coordenados por adolescentes e jovens. Os espaços físicos
investigados, com intervenção, foram a biblioteca escolar, a biblioteca
comunitária e a livraria. Nesses espaços foram observados a sua estrutura e
funcionamento, o acervo, o acesso e as práticas dos jovens, com a realização
de entrevistas com os leitores frequentadores.
A coleta de dados dos espaços virtuais privilegiou redes sociais de
leitura, sites de escritores do segmento jovem e canais de leitura do YouTube.
O maior volume de informações sobre as práticas dos adolescentes nas redes
sociais provém da rede social de leitores Skoob (https://www.skoob.com.br/) e
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da rede Spirit Fanfics e Histórias 1 (https://socialspirit.com.br) onde há acesso a
acervo, compartilhamento de obras entre leitores, resenhas, críticas literárias,
leitura e produção de textos de seus usuários.
Para estudo de site de escritor do segmento jovem foi escolhido o da
escritora Paula Pimenta (https://www.paulapimenta.com.br/), citada pela
maioria dos jovens entrevistados e fenômeno nacional de venda de livros,
sempre no topo dos rankings. A coleta focalizou a estrutura do site, os
serviços e informações, a conexão com os jovens leitores e as obras
publicadas com suas redes na web.
Um espaço especial coube aos booktubers e sua repercussão virtual e
física, com a publicação de obras impressas e a interação com seu público em
feiras, sessões de autógrafos, entrevistas, bate-papo com leitores etc. A partir
de levantamento de blogs e vlogs de literatura produzidos por jovens com
maior

número

de

seguidores

e

visualizações

pode-se

perceber

a

impossibilidade de mensuração de dados sobre número de obras e de
leitores, assim como o alcance dos mediadores com suas novas práticas. A
temática da leitura e a presença do livro no centro do debate entre blogueiros,
vlogueiros, youtubers e seus seguidores gerou uma nova categoria dentro do
YouTube 2, o BookTube. Surgidas inicialmente fora do Brasil, as comunidades
1 A plataforma Spirit Fanfics e Histórias apresenta-se ao leitor com a seguinte chamada:
“Através de um único registro Gratuito você terá acesso a tudo que o Spirit Fanfics e Histórias
pode oferecer, publique suas Histórias, deixe comentários incentivando os escritores, organize
sua
lista
de
leitura
na
biblioteca
e
muito
mais.
Tenha seu próprio espaço dentro do site, sua página pessoal, você pode personalizála mudando a cor e deixando com sua cara, lá você terá sua lista de amigos, e
suas participações no site como suas fanfics e histórias e muito mais.” Disponível em
https://spiritfanfics.com/login?ReturnUrl=https://spiritfanfics.com/historico Acesso em 10/08/15.
2

Dados do YouTube Insights 2017 apontam 98 milhões de brasileiros de usuários mensais no
Brasil, com um acréscimo de 35% nos dois últimos anos, sendo 96% jovens de 18 a 35 anos.
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de vlogs sobre livros se estruturaram a partir de 2011, consolidando-se com
maior número de usuários a partir de 2013.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A investigação no espaço escolar, entre outros, privilegiou entrevistas
com estudantes de oitavo ano de escolas municipais de Canoas. O critério de
seleção dos alunos foi a sua relação de proximidade – e “encantamento”, por
que não dizer - diante de escritores de literatura juvenil que recebem na
escola através do Programa de Leitura Fome de Ler. Os alunos foram
convidados a conversar com a pesquisadora, em grupos pequenos, em turno
contrário ao escolar. O critério de seleção foi a adesão dos entrevistados, sem
obrigatoriedade e por vontade própria. As entrevistas, com questões abertas,
formuladas a partir das informações e experiências relatadas pelos leitores,
foram gravadas e posteriormente transcritas para análise.
A escritora brasileira que apareceu como a preferida das entrevistadas
foi Paula Pimenta, que lidera o ranking de venda de obras para essa faixa
etária há alguns anos e é considerada um fenômeno brasileiro em literatura
para adolescentes. 3 As entrevistadas relatam que pedem aos pais os livros de
Disponível em: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/youtubeinsights/2017/
em 02/10/2017.

Acesso

3 Paula Pimenta já publicou: Fazendo Meu Filme 1 – A Estreia de Fani (2008), Fazendo Meu
Filme 2 – Fani na Terra da Rainha(2009), Fazendo Meu Filme 3 – O Roteiro Inesperado de
Fani (2010), Minha Vida Fora de Série – 1ª temporada (2011), Fazendo meu filme 4 – Fani em
Busca do Final Feliz (2012), Apaixonada por Palavras- crônicas (2012), Diário de Fani(2012),
Minha Vida Fora de Série – 2ª temporada (2013), Confissão (2013), Princesa Adormecida
(2014), Fazendo Meu Filme em Quadrinhos – Antes do Filme Começar (2014), Apaixonada
por Histórias – crônicas (2014), Minha Vida Fora de Série - 3ª Temporada (2015), Minha Vida
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Paula como presente de Natal e os devoram em poucos dias.

A autora

denomina sua literatura como “literatura cor de rosa”, não tem currículo de
internauta, mas utiliza-se de todos os recursos das redes sociais para divulgar
sua obra e estabelecer conexão com os leitores. A jornalista iniciou a escrever
literatura em 2001, mas foi em 2008 que despontou como autora infantojuvenil
com a criação da personagem Fani da série Fazendo meu filme, seu primeiro
best-seller. Além do talento para contar histórias que falam da identidade de
adolescentes, o site da autora certamente contribui para que suas jovens
leitoras a conheçam melhor. Em Novidades e Agenda, ela apresenta seus
compromissos mensais como sessões de autógrafos, lançamento de obras,
turnês e listas de mais vendidos. O investimento é grande: em um ano, a
autora percorre as principais cidades brasileiras e lança livros também em
Portugal, Espanha, Itália e América Latina. As obras estão todas no site, de
modo interativo, onde o leitor pode conhecer sua resenha e buscar
informações sobre onde adquirir. Há sessão Dúvidas e Contato, onde a autora
indica todas as possibilidades de interação com os internautas. Além do site, a
autora interage com as fãs no seu canal no YouTube (28.348 inscritos), no
Twitter, no Instagram (145.000 seguidores) e no Snapchat

e suas obras

também são comentadas por booktubers.
Em pouco tempo, um espaço usualmente frequentado por leitores
adultos tornou-se habitual em shoppings de grandes capitais, feiras de livros,
Bienal do Livro ou similares. A youtuber mirim desde os 6 anos, Julia Silva, 12
anos, já tem em seu currículo de “escritora” duas obras: Diário da Júlia Silva
(2016) e Quero ser uma youtuber (2017). A garota viaja pelo Brasil e suas
Fora de Série - 4ª Temporada (2017). A autora tem também coletâneas com outras autoras
(Acaba não, mundo, O livro das princesas e Um ano inesquecível) obras publicadas em
Portugal, Espanha, Itália e América Latina.
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sessões de autógrafos têm um público de meninas de 8 a 12 anos, que são
predominantemente as suas seguidoras. 4 Em Porto Alegre, em junho de 2017,
na Livraria Cameron do Shopping Bourbon Assis Brasil, as pré-adolescentes
com a sua obra em mãos aguardaram mais de duas horas em filas para ter
seu autógrafo e tirar uma selfie 5. Muitas meninas já iniciavam a leitura da
obra na enquanto aguardavam.
A etapa de entrevistas em espaços frequentados por adolescentes
ainda não foi concluída, mas já norteou a investigação na web. Através das
preferências de obras literárias, autores, redes sociais de leitura e blogs podese direcionar a pesquisa no espaço virtual. A investigação na internet
privilegiou internautas jovens (entre 15 e 25 anos) e seus blogs. Os autores
investigados foram os autores citados em 2015 pelos blogueiros e seus
leitores e pelos alunos do ambiente escolar.
No início da pesquisa, os principais blogs que atenderam aos critérios
foram: Chiclete violeta; Livros: ontem, hoje e sempre 6; Livros e Blablabla;
Livros e Bolinhos7; Dear Book, Resenhas à la carte 8.

As blogueiras se

apresentam, mostrando seu perfil de leitoras, “apaixonadas” por livros,
4

Em seu blog, Julia Silva apresenta vídeos livros, bonecas, brinquedos, maquiagens, moda
infantil/juvenil, artesanato, passeios e viagens. Há publicidade envolvida em todos.
5 Há no blog, uma sessão especial sobre divulgação de livros onde os seus aparecem em
primeiro plano. Disponível em http://www.juliasilvaoficial.com.br/category/dica-de-livros/
Acesso em 25/10/17
6 O blog Livros ontem, hoje e sempre é administrado por Izabela, Camila e Carolina,
apaixonadas por livros. Divulgam resenhas de obras de Nossas estantes e respondem a
comentários dos seus seguidores. http://livrosontemhojeesempre.blogspot.com.br/
7 O blog original mudou de endereço www.youtube.com/user/bloglivrosebolinhos - mas
continua administrado desde 2010 pela blogueira Juliana Oliveto Narcizo. Faz comentários de
obras (em sua maioria estrangeiras) em resenhas/vídeos.
8
As blogueiras de Resenhas à la carte, entretenimento com uma pitada de opinião
http://resenhasalacarte.com.br são as jornalistas Isabela Zamboni e Melissa Marques e
apresentam em seu blog “resenhas de livros, matérias especiais sobre literatura, biografias de
autores, listas que amamos e um vlog recheado de conteúdo”.
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internautas multimídia, críticas literárias, escritoras e formadoras de opinião
para jovens. Os blogs têm periodicidade semanal (em sua maioria), são
administrados com seriedade e muitos contam com equipes de edição.
Segundo a blogueira Juliana Almeida: “Dear Book é um blog destinado a
resenhas e indicações de livros, notícias do mundo literário, entre outros (...)
Hoje conta com diversos colunistas, todos apaixonados por livros e leitores
compulsivos.” 9
A blogueira mais jovem, Victoria, 15 anos, se apresenta com apelo ao
jovem leitor:
Nunca fui boa em falar de mim mesma. Meu nome é Victoria,
mais conhecida como Vickie, tenho 15 anos, e três sonhos:
Morar em Paris, ter uma festa de 15 anos perfeita e publicar
um livro. Sou Marooner, Leviner, Lovatic, Brat, Potterhead e
Tributo. Louca por filmes, livros e música. Quero ser médica
(bem no estilo House de ser), escritora e Web Designer. Criei o
Chiclete Violeta para ter um lugar onde posso me expressar e
falar sobre as coisas que gosto. Um aviso: sou extremamente
chata, irritante, extrovertida, criativa, romântica, organizada
e um pouco devagar. Mais? 10

Victoria, conhecida como Vickie, atua desde 2011 como booktuber,
está escrevendo uma obra que publicará em breve.

9

O blog Dear Book http://www.dear-book.net/ foi idealizado e administrado por Juliana Almeida
e Paula Oliveira até 2014. Atualmente está nas mãos de Ribeiro (beletrista, produtora cultural,
diretora do Clube do Livro Maranhão e fangirl) e colaboradores. O blog tem uma equipe de
resenhistas e seleciona e aceita publicações de obras impressas ou digitais de autores
independentes.
10 A fonte é de 2015 e o blog de Victoria www.chicletevioleta.blogspot.com.br teve
transformações, com uma página no Facebook e um canal literário no Youtube, com 92.806
inscritos em outubro de 2017. A garota é uma leitora voraz e cria estratégias de leitura bastante
interessantes como seus desafios literários.
https://www.youtube.com/user/mucioporto1
Acesso em 20/10/17.
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Depoimento da blogueira Juh Sutti, de 29 anos, do blog Livros e
Blablabla:
Sempre fui apaixonada por leitura, meu passatempo
preferido na infância era deitar no sofá e ler todas as
revistinhas da Mônica que existiam. Fui alfabetizada antes
mesmo de começar a frequentar o colégio, graças a linda da
minha mãe, minha musa e maior inspiração – ela é tão doida
por livros quanto eu, ou mais. Tenho blog há dez anos,
sempre amei estar conectada, mas foi em setembro de 2010
que realmente me encontrei, quando criei o Livros e
blablablá, que se tornou o meu xodó. Amo poder falar sobre
as coisas que mais gosto - livros, filmes e tudo mais e amo
esse contato diário com vocês, seja pelos comentários ou
pelas redes sociais. 11

Todos os blogueiros fazem compartilhamento no Youtube, Facebook,
Instagram e Twitter, ampliando o espectro de internautas que os acompanham
e com eles dialogam. As resenhas e vídeos também prosperam nas redes
sociais de leitura Skoob e Spirit. Os jovens blogueiros são assediados pelas
editoras pelo seu papel de mediadores e formadores de novos consumidores
de literatura. Em suas indicações há o predomínio de obras estrangeiras,
apontando também para a interferência e manipulação das grandes editoras e
distribuidoras de literatura na web (Intrínseca, Amazon etc). A blogueira Juh
Sutti, de Livros e blabláblá divulga o Kindle Unlimited, sugerindo leituras de
“livros bacanas” do catálogo da Amazon.
Com o crescente interesse do segmento jovem pelos canais de
literatura no YouTube, os amantes de literatura descobriram possibilidades de
expandir o seu universo de interlocutores, antes restritos a pequenos grupos
ou clubes em bibliotecas ou livrarias. Os debates sobre livros, o
11

Livros e blabla, de Juh Sutti, 29 anos, iniciou com um blog literário e atualmente trata também
de “mulherzices” , cinema e viagens. http://www.livroseblablabla.com/ Acesso em 27/10/17.
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compartilhamento de informações, as resenhas, as trocas atualmente
acontecem online, com um crescimento tanto na produção de vídeos quanto
na audiência. A especialização dos youtubers criou um nicho específico – a
comunidade BookTube – inaugurando novas formas de ver e ouvir literatura,
trazendo para o debate uma infinidade de gêneros, muitos dos quais sem
espaço na universidade ou na mídia. Contraditoriamente ao que muitos
pensam sobre o interesse na arte literária, há booktubers com milhões de
acessos e muitos deles aventurando-se na publicação de obras impressas.
Em 2017, a investigação sobre os booktubers alcança resultados
surpreendentes. Há canais como Cabine Literária, que já passaram por muitas
transformações, agregando novos parceiros e formatos, cuja intenção não é
apenas informar mas gerar identificação no público leitor fazendo-o ler com
criticidade. Danilo Leonardi iniciou como escritor com a obra Por que Indiana,
João? (2015) e recentemente publicou Coisas inatingíveis (julho de 2017). Em
entrevista ao site CultPopShow, Danilo critica: “As pessoas acham que leitura
divertida é leitura ruim, que é leitura de banca de jornal, mas não é! Dá pra
você ter uma leitura leve e boa ao mesmo tempo”. 12
Felipe Neto Rodrigues Vieira, conhecido como Felipe Neto, carioca, 29
anos, é um empresário, vlogler, ator, comediante e escritor brasileiro. Seu
sucesso inicial se deu mostrando, em vídeos do YouTube, no canal Não faz
sentido, sua opinião sobre celebridades, atividades do cotidiano, livros e
filmes, geralmente com tom fortemente crítico e/ou cômico, sendo o primeiro a
conquistar 1 milhão de assinantes no Brasil, hoje com mais de 25000

12

Reportagem do site CultPopShow sobre o canal Cabine Literária, 2013. Acesso em 24/9/16.
http://cultpopshow.com.br/cabine-literaria-um-canal-dois-perfis-e-milhares-de-livros
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inscritos. Felipe já é um empresário bem sucedido: fundador da Paramaker,
uma

empresa

de network dentro

do

YouTube,

com

canais

como

o Parafernalha, IGN Brasil Network. Gerencia aproximadamente 5 mil canais
em toda a sua rede, como um esforço para profissionalizar o mercado de
vídeos online no Brasil. Foi o primeiro youtuber a publicar livro no Brasil e é
também um crítico dos youtubers escritores. 13 Sua principal objeção diz
respeito ao conteúdo vazio de algumas publicações e o fato de conceberem
livros visando apenas o lucro.
O interesse das editoras e o incentivo à publicação de booktubers têm
sido norteado, além de outros requisitos, pelo número de visualizações nos
canais de maior audiência, demonstrando a influência exercida junto aos
internautas. Uma breve incursão sobre esses canais mostra o poder
agregador desses jovens vlogueiros e a sua aposta na produção literária em
livros impressos, que tem se revelado um fenômeno de mercado com
números expressivos para essa área no Brasil.
O canal Cinco minutos, criado por Kéfera Buchmann em 2010, é um
sucesso de público, com 6,1 milhões de inscritos. A youtuber de 22 anos,
uma das precursoras, publicou em 2015 a obra de não ficção, Muito mais que
cinco minutos, pela editora Intrínseca, sobre as suas experiências. Segundo
dados divulgados pela editora, vendeu no ano de sua edição mais de 400 mil
exemplares, o que a colocou em 6o lugar na lista dos dez autores brasileiros
com mais vendas de livros em 2015. Em média, um lançamento de um autor
13

O canal de Felipe Neto no Youtube, Não faz sentido (2010) deu-lhe notoriedade em função
da forma radical de contestar - com palavrões e críticas ácidas. O tom crítico revelou-se desde
o início em suas postagens contra o comportamento de alguns artistas, a saga Crepúsculo e o
livro/filme Cinquenta tons de cinza, assumindo sempre um tom contestador e fazendo disso
uma forma indignada de chamar atenção sobre questões que ele considera relevantes e que
muitos não têm coragem de revelar.
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brasileiro contemporâneo fica em torno de 3 mil exemplares por edição. Em
outubro de 2017, Kéfera continua a figurar entre obras nacionais mais
vendidas, agora com o gênero ficção, com sua nova publicação Querido,
dane-se! (2017)
O Canal Euficoloko, também de 2010, de Christian Figueiredo de
Caldas, 20 anos, com 4 milhões de inscritos e 270 milhões de visualizações
em 2016 14, também tem o mesmo perfil. São três obras publicadas: Eu fico
loko - As desaventuras de um adolescente nada convencional, e Eu fico loko 2,
ambos de 2015 e Eu fico loko 3 (2016). O primeiro vendeu mais de 100.000
exemplares em seis meses e o segundo 70.000 antes da Bienal.

Segundo

reportagem do site G115, “Eu fico loko foi o oitavo livro mais vendido do ano,
aparecendo atrás de Kéfera no ranking geral, com 113.887 exemplares.”
Saindo da linha de obras que tratem da trajetória do autor, temos a
obra Azeitona, de Bruno Miranda, publicada pela editora Planeta. O autor
iniciou como booktuber no canal Minha estante em 2012, mas atualmente
investe em seu canal de humor sobre cotidiano e cultura pop: Bubarim.
Azeitona (2016) é seu primeiro livro e trata sobre relacionamento familiar de
forma contemporânea. A obra tem como enredo um casal de colegas que mal
se conhece e que opta por participar de um reality show sobre casais
adolescentes que serão pais. O livro foge aos temas ligados ao mundo virtual
e tem agradado aos jovens leitores.

14

Dados da reportagem da Veja http://veja.abril.com.br/entretenimento/christian-figueiredo-doyoutube-a-lista-de-mais-vendidos Acesso em 04/09/15.
15 Reportagem de Letícia Mendes no site da G1 em 29/10/2015 Disponível em
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2015/10/youtubers-viram-aposta-de-editoras-na-busca-porbest-sellers-para-jovens.html Acesso em 04/06/16.
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Eduardo Cilto, do canal Perdido nos livros 16, criado em 2012, também
escreve e publica. O autor interage respondendo perguntas dos fãs em seus
vídeos e sua experiência com a publicação de fanfics (Percy Jackson e
Crepúsculo, entre outras) estimula produções de seus seguidores. Sua
primeira obra, Traços (2016) foi lançada pela editora Planeta em versão
impressa e virtual. Há um certo corporativismo entre os jovens escritores.
Quando uma obra é publicada, espalham-se pela rede resenhas, comentários,
vídeos trazendo informações sobre as sessões de autógrafos, as pré-vendas
etc. Comentário da blogueira Maria de Oliveira 17 sobre a obra de Eduardo,
incentivando outros jovens a lerem:
Ele escreveu a mais pura realidade do jovem brasileiro.
Temas polêmicos como preconceito social e violência são
retratados de maneira bem clara e sutil, o que engrandece
muito a estória, na minha opinião. O personagem principal,
Matheus, é um garoto normal que se deparou com certa
situação na vida dele e isso influencia a maneira que ele vive.
O personagem conta com clareza sobre a adolescência e a
transição dessa fase para vida adulta.

Bruna Vieira, mineira, 21 anos, é outra youtuber escritora 18. Bruna tem
livros publicados pela Gutenberg e uma produção extensa para sua idade.
São seis obras: Depois dos quinze - Quando tudo começou a mudar (2012);
De volta aos quinze (2013); A menina que colecionava borboletas e De volta

16

Disponível em www.youtube.com/user/Perdidonoslivros Acesso em 04/06/16.

17

Blog
Sobre
os
livros
com
Marie´s.
Disponível
em:
https://sobreoslivroscommaries.blogspot.com.br/2016/12/tracos-de-eduardo-cilto.html Acesso
em 25/10/17.
18 Canal Depoisdosquinze, http://www.depoisdosquinze.com/tag/canal
de 2011, não é centrado em literatura, mas contribui com mediação literária também. A
blogueira tornou-se colunista da Revista Capricho. Acesso em 25/10/17.
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aos sonhos (2014); Um ano inesquecível e Quando tudo começou - Bruna
Vieira em quadrinhos (2015).
Segundo a editora Gutenberg, 19 300 mil exemplares foram vendidos no
total dos livros de Bruna. Na lista de mais vendidos publicada pelo
PublishNews em dezembro de 2014, Bruna conseguiu emplacar dois livros
entre os 20 primeiros lugares do ranking. Atualmente a garota tem uma
sessão na Revista Capricho onde escreve crônicas sobre viagens.
Em meio a essa produção desenfreada, há o contraponto dos editores
que consideram a aproximação dos youtubers escritores com seu público
leitor um elemento fundamental na publicização de seus livros. Desde 2015,
eles parecem ser a nova aposta das editoras. Segundo a reportagem de
Leticia Mendes, da equipe da G1 20, que entrevistou editores, não se trata
apenas de uma aposta da editora Paralela, outros selos do Grupo Companhia
das Letras também estão investindo. Segundo Bruno Porto, o publish da editora,
o youtuber de games RezendeEvil está sendo publicado pela Suma de Letras
com o lançamento da obra

Dois mundos, um herói. “Desde o final do ano

passado estamos de olho nestes jovens que interagem quase que diariamente
com seus leitores e obtêm uma resposta imediata", afirma o departamento de
comunicação da editora Planeta, que lançou livros dos youtubers Fabiola Melo,
Bruno Miranda, Pedro HMC e Eduardo Cilto. O número de inscritos em canais do
YouTube e de seguidores no Facebook e Instagram é um critério importante
para editar jovens escritores. "Lançaremos em novembro #Manualdafossa, de
19

Dados sobre Bruna Vieira, da Editora Gutenberg.
Disponível em:
https://grupoautentica.com.br/gutenberg/autor/bruna-vieira/ Acesso em 25/10/17.
20 Reportagem de Letícia Mendes
no site da G1 em 29/10/2015 Disponível em:
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2015/10/youtubers-viram-aposta-de-editoras-na-busca-porbest-sellers-para-jovens.html Acesso em 26/10/17.
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Mica Rocha. Mica tem um canal de YouTube com aproximadamente 20 mil
inscritos além de ser influente no Facebook e Instagram", diz Rogério Eduardo
Alves21, gerente editorial da Saraiva.
Os

resultados

parciais

dos

segmentos

analisados

permitem

considerações sobre as práticas de leitura dos adolescentes.

Fonte de

libertação dos leitores e autores, as temáticas dirigidas aos leitores juvenis
têm evoluído mais do que as apresentadas oficialmente em instituições como
televisão aberta (novelas), escola (com suas obras clássicas ou inofensivas) e
mídia jornalística. Longe destas instâncias, sem reservas e preconceitos, a
literatura juvenil avança sem censura em publicações ousadas, de agrado do
público. Os temas que circulam nas obras dirigidas a esse público consistem
em: manifestação da preferência sexual tratada de forma natural, sensível e
sem preconceito; humor, irreverência, crítica do cotidiano, identidade juvenil;
literatura de temática adolescente (identidade, relacionamento, sexualidade,
amor, conflitos de gerações); literatura de autoajuda amorosa (a escolha
certa, o ciúme, o primeiro beijo, a decepção amorosa, o desejo, a transa);
literatura do universo jovem-adulto com temas polêmicos como sexo, drogas;
literatura nomeada pejorativamente como sick-lit (sucesso de vendas em
livros, e-books e filmes). São temas recorrentes e nem tão habituais, em meio
a milhares de títulos produzidos por youtubers e outros autores, em mídia
impressa. Produções independentes de autores iniciantes não foram
contabilizadas, mas aparecem em redes sociais de leitura como Skoob, Spirit
Fanfics e Histórias 22 e em muitas outras redes da web onde jovens praticam a

21

Dados da reportagem de Letícia Mendes no site da G1 Acesso em 2015
Disponível em
https://www.facebook.com/Spirit.OficialBR/ A página no Facebook é
apresentada com a seguinte proposta: Spirit Fanfics e Histórias é uma plataforma para
22
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leitura e a escrita em forma de textos verbais de diversos gêneros. A
plataforma da Spirit

23

apresenta 47 categorias de gêneros, a maior parte

desconhecidos dos estudos de literatura tradicionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As novas mídias transformaram o restrito universo literário dos
adolescentes (leituras escolares de literatura “inofensiva” ou “consagrada”),
ampliando os seus canais de acesso, produção e modos de ler, o que permite
hoje um afastamento de escolhas convencionais (de obras dos cânones
literários) e o seu protagonismo como autores e leitores fora dos padrões préestabelecidos pelos adultos (pais, professores, mercado livreiro). A mediação
mudou e os blogs, vlogs, fanfics produzidos por adolescentes e jovens têm
critérios pessoais, sem preocupação com a crítica formal consagrada da
escola e das mídias tradicionais.
Os novos mediadores dominam a mídia digital: blog, vlog, Twitter,
Facebook, Instagram, Snapchat; partilham contatos e leituras através da
blogosfera literária (Skoob); são blogueiros e mantêm atividade em seus blogs
com periodicidade; produzem narrativas e fanfics e as compartilham através
do Spirit Fanfics e Histórias; manifestam-se como booktubers ousados e
formadores de opinião a respeito de obras literárias, visados pelas editoras,
com potencial para promover seus livros; falam sobre literatura com
autopublicação de Fanfics e Histórias. Solte sua imaginação, escreva suas histórias, tenha sua
própria página personalizada, compartilhe idéias, faça amizades. Acesso em 27/10/17.
23 Tipologia de gêneros de fanfics como magia, luta, visual novel, crossover, comédia, colegial,
entre 47 categorias diferentes. Disponível em https://spiritfanfics.com/generos Acesso em
27/10/17.
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desenvoltura, fazem resenhas, indicam leituras; postam vídeos e fazem
leituras compartilhadas; apresentam-se em outras mídias (jornalismo,
programas de entrevistas, televisão, sessões de autógrafos, encontros em
livrarias, cursos, oficinas); aventuram-se como escritores e publicam livros e
e-books; formam grupos de convivência/compartilhamento no mundo real.
A proximidade (física, virtual e etária) do escritor pode constituir outro
fator importante para a apropriação desta faixa etária de espaços antes
restritos aos adultos e a algumas instituições tradicionais. A escritora Paula
Pimenta e o modo como se aproxima das suas leitoras é revelador. A autora
supre as leitoras com histórias do seu universo adolescente e com estas se
realimenta, atualizando-se e transformando-as em novas obras de agrado
desse público (meninas de 12 a 20 anos); está em constante contato com as
leitoras através de site, blog, YouTube, Twitter e Snapchat, compartilhando
experiências do mundo real e ficcional, reforçadas pelo mundo virtual.
Realidade, virtualidade e ficção se mesclam: Paula promove anualmente um
intercâmbio para a Califórnia nos espaços reais/ficcionais em que se
movimentam seus personagens. Convive com suas leitoras nesses espaços
reais revivendo os espaços ficcionais frequentados por Fani, Priscila, Leo,
Rodrigo, ao mesmo tempo em que está presente virtualmente com outros
leitores através do compartilhamento dessas experiências via Snaptchat. O
comportamento midiático da autora lembra os perfis apresentados por Lucia
Santaella

em sua obra Comunicação ubíqua: repercussões na cultura e na

educação (2013, p. 267 – 83): publicação de obra impressa (convite à leitura
introspectiva, individual, em um tempo e espaço privados); domínio da
tecnologia digital, usando-a a seu favor como peça de marketing pessoal
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(dirigida

a

leitores

com

perfil

semelhante,

imersos

no

mundo

da

hipermobilidade).
O perfil de leitor evidenciado nesta investigação permite ser identificado
como “leitor imersivo e ubíquo” que a pesquisadora Lúcia Santaella apresenta
como resultante da cibercultura: “navega entre os nós e conexões alineares
dos espaços informacionais da internet; busca, encontra, relaciona, associa e
compara fragmentos de informação com uma velocidade inusitada, compondo
e interpretando uma mensagem intersemiótica, composta de elementos
sonoros, visuais e textuais”.

Segundo a autora, o que caracteriza o leitor

ubíquo é uma prontidão cognitiva ímpar para orientar-se entre nós e nexos
multimídia, sem perder o controle da sua presença e do seu entorno no
espaço físico onde está situado. (...) a sua atenção responde a estímulos que
vêm do mundo ao redor e do mundo informacional (...) é irremediavelmente
uma atenção parcial contínua. (SANTAELLA, p. 278-9)
Dentro de certos limites, pode-se falar talvez em democratização de
espaços “sagrados” onde poucos podiam se aventurar a entrar. O acesso a
obras,

as

possibilidades

de

publicar

sem

custos,

a

formação/compartilhamento público, os concursos, os prêmios, a valorização
da sociedade ampliaram as possibilidades de participação. O protagonismo
dos jovens foi sendo aprofundado com respostas muito positivas. Em cinco
anos, houve uma evolução das plataformas e dos seus protagonistas; muitos
jovens alçaram voo produzindo marcas próprias, com ampla audiência e
conquistaram lugar na mídia, no mercado livreiro, no teatro, nas Bienais,
convidados a escrever em revistas, a opinar em programas, abrindo espaços
antes inacessíveis.
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O recorte da pesquisa realizado em relação aos youtubers e o
investimento em edições impressas evidenciam a força do livro em papel, que
pode ser manuseado, colocado em uma estante, receber anotações e
também autógrafos do seu autor como um fetiche que perdura e tem a sua
visibilidade e seu glamour até entre os internautas mais “descolados”.
Também há que considerar a ousadia e a experimentação desses
jovens escritores que não têm medo de expor o que escrevem, sequer receio
de um nome a zelar (porque ainda não o têm) ou medo de errar, pois não
guardam seus escritos em gavetas para publicar quando tiverem maturidade
literária. Essa aventura poderá levá-los a um conjunto de obras que poderão
ser em breve esquecidas, mas também servir como um gatilho para a sua
transformação. Já se percebe em alguns jovens a tentativa de experimentar
novas formas de narrar, de pensar temas irreverentes, conduzidos pela forma
de dizer da linguagem virtual, com sua fragmentação e hibridismo de
linguagens, onde se misturam o verbal, o visual e o sonoro. Pode-se pensar
com Lucia Santaella (2013, p. 235-6) sobre as consequências que estão na
base da cultura digital, invisíveis e pouco lembradas.
Nessa malha híbrida de linguagens, nasce algo novo que,
sem perder o vínculo com o passado, emerge com uma
identidade própria. Trata-se de uma reconfiguração radical
das linguagens, responsável por uma ordem simbólica
específica que afeta nossa constituição como sujeitos
culturais, nossos hábitos de vida e os laços sociais que
estabelecemos. A camada mais evidente deste fenômeno
tem recebido o nome de “convergência das mídias”.

Podem, sem dúvida, surgir daí novas modalidades de escrita. Se a
linguagem cinematográfica influenciou a escrita literária, por que a hipermídia
não o fará? Há muitos profissionais do mercado livreiro apostando em novas
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modalidades de escrita, não só por questões financeiras, mas porque veem a
possibilidade de formação de leitores do segmento jovem, que estiveram
muito tempo fora do circuito, tradicionalmente voltado para a literatura infantil
e a literatura adulta. Concursos, prêmios (como o Kindle 24 ) começam a
aparecer também com olhos voltados à produção internacional dessa
geração, para onde o Brasil também se movimenta.
Os novos mediadores com suas novas práticas estão abrindo espaços
(qualificados ou não) com vida própria de usuários e receptores. Os
resultados parciais desta investigação (que abrangerá outros espaços reais e
virtuais) mostram que as considerações sobre mediação, livro, leitura e suas
práticas são complexas e mutantes e escaparão ao olhar de educadores,
pesquisadores e críticos se não fixarem seu olhar para as gerações de leitores
contemporâneos.

O Brasil que lê está se reinventando. Será que as

pesquisas sobre leitores abrangem todo esse universo?
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