
PAINEL  

O Jovem não gosta de ler ou não foi “seduzido” 
para a leitura de literatura?  

Instituto Pro Livro 
 



 

O Jovem não gosta de ler ou não foi “seduzido” para 
a leitura de literatura?  

                                                                            Instituto Pro Livro – IPL 
  

Apresentação & Mediação  -  Zoara Failla -IPL 

 "Formar jovens leitores em meio à guerra das literaturas”     

                                                  - Prof. Dr. João Ceccantini (UNESP)  

 “Livros, leitores, educadores e mediadores - qual o papel de 
cada um nessa história?  Um pouco dos projetos e políticas de 
educação para formação de leitores jovens.”  
                                                   - Claudia Aratangy (FDE/SEE-SP) . 

 A experiência do Instituto Ayrton Senna- IAS, em parceria com 
a SEE-SP e SEE-RJ, nas Salas de Leitura: proposta pedagógica e 
perfil leitor.  

                                          - Rita Carmona Leite - Gerente de Programas do IAS  

                                      - Maria Salles - Diretora do CRE Mario Covas /SEE-SP 

                                       - Cirlene Fernandes - Coordenadoria SEEDUC/RJ  

 



Então, como se faz um leitor? 

Pela repetição e hábito ou possibilitando 
descobrir o prazer estético  e emocional que um 
livro pode lhe trazer? 

 

Guardamos na memória aquele livro que desperta 
uma emoção que fica implícita como uma 
experiência prazerosa e reveladora. A literatura 
“arte” traz prazer pelo texto em si e propõe 
descobertas.  

 



Como conquistar um jovem leitor 

Para João Ceccantini, da UNESP: 

... “Os caminhos que levam à leitura são oblíquos. 
Os jovens leem o que estão com vontade de ler. 
É ilusão achar que o jovem vai ouvir só o 
professor, o pai ou a mãe a respeito do que deve 
ler ou não. A leitura deve satisfazer um desejo 
interior.”  ( veja.com.br/ literatura ‘Sick-lit’: a 
literatura que não subestima o adolescente”- 
Raquel Carneiro-26/5/13) 

 



Como conquistar um leitor jovem 

Ana Maria Machado: “Fui proprietária e gerenciei uma livraria infantil por dezoito 

anos. Durante esse tempo, nunca encontrei uma criança ou jovem que não 

gostasse de ler um bom texto, se a sua aproximação com a literatura se fizesse 

como deve ser. Encontrei muitos que achavam que não gostavam. Mas depois 

descobriam que não gostavam daquele tipo de leitura que lhes estava sendo 

imposta. É preciso poder escolher. E ter variedade para escolher. Depois de 

rejeitado o primeiro livro, o segundo, quantos forem necessários, virá um que 

traga uma descoberta. Por isso costumo dizer que ler é como namorar. Quem 

acha que não gosta é porque está com um parceiro que não lhe dá prazer. Trate 

de trocar.” (Retratos da leitura no Brasil 3 - CAPÍTULO I - SANGUE NAS VEIAS – 

p.60. Ana Maria Machado) 

 
 



Leitor coautor  
 “O livro ganha vida quando aberto pelo leitor, e, traz sempre uma história 

incompleta, por mais detalhada que seja a narrativa. Nenhum cenário 

está acabado, nenhuma emoção se transporta do autor para o leitor. 

Cabe ao leitor, com sua subjetividade e referências, recontar para ele 

mesmo o que lê. É nessa “recriação” que exercita sua imaginação e suas 

emoções.  

O leitor se encontra nos “cantos” da história como um personagem 

observador. Torna-se íntimo do autor, coloca-se no seu lugar para 

descobrir o que não foi contado.  

O autor - busca esse leitor ausente: escrevo para quem? Onde ele está ou em 

que tempo estará lendo o que conto? O que pensa? Por que lê?” 

(FAILLA,2012:p. 20)  

 
Nas redes sociais - autor e leitor compartilham essas emoções , criações e 

“leituras”. 



Nas redes – leitores e autores em conexão 

O leitor compartilha   sentimentos, opiniões e questionamentos sobre a obra 
e seus personagens - com o autor e outros leitores.  

• Nessa interatividade reconta a história, reinterpreta personagens,  instiga 
leituras do mesmo autor ou gênero, para alimentar as trocas, indagações e 
a oportunidade de demonstrar o que sabe, o que leu, e...que sabe mais 
que os outros.  

• Essa motivação transforma leitores em seguidores e os leva a correrem 
atrás dos novos lançamentos, para serem os primeiros. 

 

 

Uma nova relação traz perdas e ganhos.  

•  Talvez quebre a magia da imaginação e o mistério e certo glamour na arte 
de escrever e narrar histórias. 

• Mas, será que permanecer  com as indagações sobre a traição de Capitu, 
não é justamente o que cria uma história viva e estimulante?   



O direito a (descobrir) literatura 
 Nossos jovens estão sofrendo uma exclusão perversa, porque é invisível. Eles não 

sabem se  gostam de ler porque não lhes foi oferecido esse cardápio. 
 

 É preciso garantir, por meio de políticas públicas, a todos , o direito ao acesso a 
livros de literatura de qualquer segmento, incluindo o juvenil, para que possam 
escolher. 

  

 É preciso garantir, especialmente, o direito de compreender aquilo que leem 

 

 Para os 20 milhões que ainda não descobriram se gostam de ler, é preciso que lhes 
seja garantido o direito de experimentar. Que lhes sejam oferecidos espaços, 
encontros e práticas leitoras cativantes e mediadas. Que encontrem professores e 
bibliotecários, valorizados, capacitados e que gostem de ler literatura e de 
conquistar leitores , para que esses jovens brasileiros exerçam seu direito de serem 
despertados pelo prazer de ler . 

 



O direito a descobrir a literatura 

A garantia desse direito é fundamental para 
desenharmos o cenário futuro da leitura no Brasil. 

 

“Assim como não é possível haver equilíbrio psíquico 
sem o sonho durante o sono, talvez não haja 
equilíbrio social sem a literatura. Deste modo, ela é 
fator indispensável de humanização e, sendo assim, 
confirma o homem na sua humanidade.”(Antonio 
Candido – O direito à literatura in Vários Escritos )  

 


