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Olá!
Você vai mergulhar em uma viagem surpreendente. 

Vamos passear pelo universo da tecnologia, do papel,  dos 
livros e dos filmes. Com um design simples e criativo, a re-
vista Literature-se lança sua primeira edição que está em 
suas mãos.

Iremos compartilhar e unir nossas experiências a partir 
da interação que acontecerá entre nós e você, que pode 
ser um leitor assíduo ou nem tanto. Mas, não se preocupe 
o gosto pela leitura acontece naturalmente. 

Já pensou em dividir seus conhecimentos sobre  literatu-
ra com outros leitores? Nossa matéria de capa irá explicar 
como amantes da literatura criaram coragem e trilharam 
um caminho único para um cometa repleto de sagas e 
estantes abarrotadas, como nós, leitores, amamos. 

Ainda pensando nessa troca de experiências, fomos 
às bibliotecas de São Paulo conhecer os espaços e proje-
tos de incentivo para novos leitores. Sabia que apesar de 
possuir apenas 107 bibliotecas públicas na cidade, todas 
oferecem um cantinho especial para todos aqueles que 
leem? Sim, apesar nas novas tecnologias batendo a por-
ta, como iremos conhecer na página 9, os frequentadores 
mais antigos continuam vindo e levando com si a geração 
mais nova de leitores.

Mesmo diante desse cenário digital, no qual nos rende-
mos diariamente, a paixão pelo toque e pelo cheiro dos 
livros não acabou,  nem mesmo para aquela geração que 
vive super antenada. Na reportagem sobre novos autores, 
você conhecerá os bastidores daqueles que mesmo divul-
gando seus textos na web, realizaram o sonho de pegar 
seu próprio livro em mãos.

Tudo isso ao lado de curiosidades, notícias e indicações 
de conteúdos que aprovamos e recomendamos. Por fim, 
não perca essa estreia e confie: a leitura une. Olhe para 
nós aqui!



O FILME 
NÃO FOI 

TÃO BOM          
QUANTO O 

LIVRO
Adaptações correm o risco de 
não agradar, mas jamais de não 
terem sido fiéis. Afinal quem é 
que determina interpretações?

ramente, do gênero narrativo – doa 
a quem doer. Entretanto, existem 
movimentos críticos que defendem 
a autonomia das duas artes, mesmo 
quando uma se baseia na outra para 
materializar e expandir a boa ficção.

Embora leitores, telespectado-
res e críticos enxerguem essa re-
lação como prejudicial, há outros 
que discordam de tal opinião. O 
sucesso de um livro ou de um fil-
me pode alavancar um ou outro, 
por isso, não é raro que capas de 
livros estampem cena ou atores da 

Muita gente perdeu as contas 
de quantas adaptações estrearam 
no cinema neste ano e quantos de-
bates foram feitos sobre qualidade 
e fidelidade das produções cinema-
tográficas quando comparada às 
obras literárias. A relação da lite-
ratura e do cinema é protagonista 
no extenso debate sobre privilégios 
que uma arte tem sobre a outra.

Desde a pré-história, o gênero 
narrativo esteve presente na vida 
do homem graças à necessidade de 
atribuir enredo aos acontecimentos 
diários. A literatura (uma das pri-
meiras manifestações ficcionais rea-
lizadas através da escrita) e o cinema 
(captação de imagens em projeção 
contínua) são constituídos, primei-

adaptação – e, por isso, vendam 
mais, ou pessoas que se dirigem ao 
cinema só para poder ver como as 
linhas se transformaram em cena.

Mesmo diante desse cenário 
positivo para o consumo e para 
a ampliação da arte, críticos uti-
lizam como argumento a falta de 
fidelização à obra original. Este 
respaldo sequer deveria ser utiliza-
do como parâmetro, uma vez que 
a palavra adaptação já sugere ajus-
tes e possíveis mudanças, sobretu-
do pela impossibilidade de julgar o 
quão fiel foi o filme, se não pode-
mos garantir que nossa interpreta-
ção é reflexo da intenção do autor. 

O debate sobre gostos é válido. 
O incorreto é apontar o dedo para 
uma adaptação sem argumentos 
bem constituídos, até por que, para 
cada leitor, há um trecho favorito, 
um capítulo digno de repetidas lei-
turas e diálogos que o mundo todo 
deveria ler. O filme, que também 
narra os fatos, pode ou não dar uma 
cara melhor para o personagem que 
marcou sua vida, pode não repro-
duzir em cena aquilo que você tanto 
gostou e até, encurtar seu diálogo 
preferido. Mas, mesmo que ami-
gos ou desconhecidos partilhem do 
mesmo gosto, as leituras se diver-
gem e todas as interpretações são 
subjetivas – inclusive as do cinema.
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O BRASILEIRO LÊ
Confira os dados divulgados pela 3ª edição 
da pesquisa Retratos da leitura do Brasil

Pouco mais da metade da população brasileira lê. Isso é o que in-
dica a pesquisa realizada pelo IBOPE sob encomenda do Institu-
to Pró-Livro. Em 2011, os leitores representavam 50% da população, 
agora, eles são 56%.  Mesmo com esse aumento, os dados não são 
tão positivos assim: 30% dos brasileiros nunca compraram um livro 
e 74% da população não comprou nenhum livro nos últimos 3 meses.

Dentre as razões para a não leitura, estão como justificativas: falta de 
tempo (32%); não gostar de ler (23%); não ter paciência (13%); prefere 
outras atividades (10%); dificuldades para ler (9%); sente-se muito cansado 
para ler (4%); não há bibliotecas por perto (2%); acha o preço de livro caro 
(2%); tem dinheiro para comprar (2%); não tem local onde comprar onde 
mora (1%); não tem um lugar apropriado para ler (1%); não tem acesso per-
manente à internet (1%); não sabe ler (20%); não sabe/não respondeu (1%).

Entre as principais justificativas para ler um livro estão: gosto (25%); atualiza-
ção cultural ou atualização (19%); distração (15%); motivos religiosos (11%); 
crescimento pessoal (10%); exigência escolar (7%); atualização profissional ou 
exigência do trabalho (7%); não sabe ou não respondeu (5%); outros (1%).
As mulheres são as que mais leem, representam 59%, enquanto os ho-
mens são 52%. Adolescentes entre 11 e 13 anos são os que mais leem 
por gosto (42%), seguidos por crianças de 5 a 10 anos (40%). 

As obras mais citadas como as últimas lidas ou que as estão sen-
do lidas foram: Bíblia, Diário de um banana, Casamento Blinda-
do, A Culpa é das Estrelas, Cinquenta Tons de Cinza, Ágape, Espe-
rança, O Monge e o Executivo, Ninguém é de ninguém, Cidades de 
Papel, O Código da Inteligência, Livro de Culinária, Livro dos Espí-
ritos, A Maldição do Titã, A Menina que Roubava Livros, Muito mais 
que cinco minutos, Philia e A Única Esperança, retrospectivamente.
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DEPOIS DA BLISS
A amizade de Bia e Cris rendeu um livro ri-
quíssimo para a compreensão do papel femi-
nino e o significado da vida

O descomeço foi o sonho: jar-
dim amplo, rodeado de muro co-
berto de hera. No centro uma pe-
dra, parecida com um minarete. Ao 
redor, grutas, em cada uma delas 
uma mulher cercada por diferentes 
símbolos sagrados. Cristina Baliei-
ro, a sonhadora, aproximava-se de 
cada uma dessas grutas e pergun-
tava: “Quem é você? Como che-
gou aqui? Me conta sua história?”

Anos depois desse sonho, 
Cristina Balieiro, psicóloga e psi-
coterapeuta, e Beatriz Del Pic-
chia, arquiteta e pós-graduada em 
psicologia junguiana, se tornaram 
amigas. O que ambas não podiam 
prever era o fruto desta amizade.

O primeiro livro escrito pelas 
duas, O feminino e o sagrado: Mu-
lheres na jornada do herói, publi-
cado em 2010 pela editora Ágora, 
composto por relatos de vida de 
quinze mulheres com personalida-
des estabelecidas e donas de traje-
tórias que transcendem o mundo 
cotidiano, foi baseado no mode-
lo mitológico A jornada do herói, 
do mitólogo Joseph Campbell. 

O projeto começou, de fato, 
após Cristina emprestar para Bia o 

livro, O jardim sagrado – A dimen-
são espiritual da vivência feminina, 
de Sherry Ruth Anderson e Patri-
cia Hopkins. O livro aborda, em 
linhas gerais, a existência de uma 
manifestação espiritual tipicamente 
feminina. O empréstimo não podia 
ter acontecido num momento me-
lhor: ambas estavam interessadas 
em assuntos voltados ao feminino 
e à mitologia. Por que não escre-
ver um livro semelhante a esse? A 
ideia partiu de Bia, Cristina topou. 

As pesquisas e as entrevistas 
com as personagens começaram em 
2006. Certamente, em suas jornadas 
únicas, os acontecimentos das vidas 
pessoais durante os três anos se-
guintes esclareceram ainda mais os 
relatos do livro e fizeram tudo ga-
nhar um sentido ainda maior. “Nós 
escolhemos mulheres com identi-
dade própria e coragem de serem 
fieis a si mesmas, independente do 
preço a ser pago, que nessa busca se 
depararam com o aspecto sagrado 
da vida (num sentido muito amplo 
do termo) e que tinham algo para 
oferecer à sociedade”, conta Bia.

Esses acontecimentos, diviso-
res de águas na vida de ambas, fo-
ram momentos de ruptura e mor-
te. Cristina, em menos de um ano, 
perdeu sua mãe, finalizou uma 
carreira, começou uma nova, sua 
filha se casou. Cris mudou-se de 
casa e, pela primeira vez, foi morar 
sozinha. Com Bia, a fase também 
foi movimentada: no mesmo ano, 
seu pai e um primo muito próxi-
mo faleceram, sua filha foi morar 
fora e ela, também, ficou sozinha. 

O projeto paralisou. Retornou 
depois quando encontraram sua 

bliss (um dos processos da jornada 
do herói, pode ser ilustrado como 
o tesouro). Felizmente, não foi di-
fícil encontrar patrocínio. Após 
contato com duas editoras, a Ágora 
decidiu publicar. O livro é um dos 
mais vendidos em psicologia e psi-
canálise. Juntas, puderam dar sen-
tido ao sagrado de suas vidas. Sem 
apego ao significado conhecido do 
adjetivo, sagrado nada tem a ver 
com religião e, sim, com aquilo que 
dá a vida intenção ou propósito. 

O objetivo do livro era, so-
bretudo, fazer com que os leitores 
compreendessem que as mulhe-
res são capazes de assumir, como 
protagonistas, o papel de heroína, 
seja de forma mais cooperativa ou 
colaborativa. Os relatos que com-
põe o livro são de personagens 
que possuem jornadas únicas, que, 
em algum momento, defrontam-se 
com a dimensão sagrada da vida. 

As mulheres são destinadas a 
assumirem papéis impostos des-
de quando nascem, mas, quando, 
alguma delas decide ultrapassar os 
limites do cotidiano e realizar suas 
vontades e sonhos, elas se tornam 
percussoras e donas de jornadas 
heroicas “Mais tarde, essa emo-
ção passava para outra pessoa, 
outra história. Acho que é des-
se jeito que a gente cresce com o 
trabalho, com as leituras, com o 
mundo: deixando-se ser profun-
damente tocado pela experiência 
que vivemos”, finaliza Beatriz.
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No início deste ano, o jornal Valor Econômico publi-
cou uma reportagem alertando sobre o aumento de 
24% no preço do papel. A Câmara Brasileira do Livro 
(CBL) manifestou-se contra o reajuste. Segundo o ór-
gão, esse imposto causa um efeito cascata na cadeira 
produtiva e desestimula o leitor a comprar, mas o au-
mento foi autorizado.
Com o novo acréscimo, os livros ficarão em média 
16% mais caros. Preparem os bolsos, leitores :(

Aumento no preço do papel
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LIVRO DE ANNE FRANK VAI A 
LEILÃO

A casa de leilões Swan Auction Galleries 
anunciou que o livro de contos de fa-
das escrito pelos Grimm, que pertencia 
a adolescente judia mais conhecida do 
mundo, foi leiloado por U$62,5 mil no 
dia 5 de maio em Nova York.

Fonte: Youtube

NOVAS! 
 Com tantos lançamentos, adaptações e eventos fica 
difícil acompanhar todas as novidades. Mas, nós da 
Literature-se separamos o que mais se destacou...

Vem conferir!

NETFLIX PRODUZIRÁ OS 13 PORQUÊS

A Netflix irá produzir uma série baseada no livro 
de Jay Asher, os 13 porquês, lançado no Brasil em 
2009. O enredo conta a história de Hannah Baker, 
uma adolescente que cometeu suicídio. Após duas 
semanas de sua morte, seu colega de classe, Clay 
Jensen, encontra uma caixa com fitas cassetes, com 
13 motivos que levaram a menina a acabar com sua 
própria vida.

Apesar de confirmada, a série ainda não possui data 
para o início das gravações. Aguardaremos!

FESTA LITERÁRIA               
INTERNACIONAL DE 

PARATY 2016

A 14ª edição da Flip acontece de 
29 de junho a 3 de julho. A cura-
doria permanece como de Paulo 
Werneck.

Mais informações através do site: 
http://www.paraty.com.br/flip/ Fo

to
: D

iv
ul

ga
çã

o

Pág. 5



Foto: Divulgação

A TAG - Experiências Literárias é um 
clube para amantes de livros que gos-
tam de novas indicações. Os assinan-
tes recebem todos os meses um novo 
livro, uma revista segmentada para a 
obra enviada e um mimo exclusivo. Por 
R$69,90/mês, os associados usufruem 
de novas experiências literárias.

  TAG - Experiências Literárias

PARA O FDS: LIVROS & BEBIDAS

Livros, bate-papo, petiscos, cerveja ou café. Essa é a 
combinação perfeita para a maioria das pessoas e tam-
bém para o dono do espaço e editor de livros Eduar-
do Lacerda, da Editora Patuá. O Patuscada – Livraria, 
bar e café, localizado na Vila Madalena, é uma boa 
pedida para este final de semana, certo?!

 Quer saber mais sobre o espaço? Confere aqui:
 https://www.facebook.com/livrariapatuscada/

24ª BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO | SP

A 24º Bienal Internacional do Livro de São Paulo já possui data para acontecer: 26 de agos-
to a 04 de setembro de 2016 no Pavilhão de Exposições do Anhembi. A lista completa de 
autores e artistas que estarão no evento ainda não foi divulgada.

Com um público esperado de aproximadamente 800 mil visitantes, serão 480 expositores 
participantes.

Ingressos a venda a partir de julho
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OBJETOS CORTANTES ADAPTADO PARA 
SÉRIE DE TV

O thriller psicológico Objetos Cortantes da autora 
Gillian Flynn foi comprado pela HBO e terá 8 episó-
dios. O roteiro ficará por conta de Marti Noxon e da 
própria escritora.
Após o sucesso das adaptações para o cinema de Lu-
gares escuros e Garota Exemplar, o romance contará 
com a possível presença da atriz Amy Adams, de Bat-
man vs Superman: a origem da justiça, como prota-
gonista.

A série ainda não possui data de lançamento ):

1. A Coroa – Kiara Cass
2. Como eu era antes de você – Jojo Moyes 
3. Encontros – Padre Reginaldo Manzotti 
4. Herobrine - a lenda – Pac e Mike 
5. De volta ao jogo – RezendeEvil
6. Ruah – Padre Marcelo 
7. Depois de você – Jojo Moyes 
8. AuthenticGames – Marco Túlio
9. Segredos da Bel para meninas –
Bel/Fran
10. Todo seu – Sylvia Day

11. Philia – Padre Marcelo 
12. Orfanato da Srta. Peregrine para 
crianças peculiares – Ransom Riggs 

13. Dois mundos, um herói – 
RezedenteEvil

14. Ansiedade: Como enfrentar o mal 
século – Augusto Cury

15. O poder da ação – Paulo Vieira
16. Ela confiou na vida – Zibia Gasparetto 

17. A sereia – Kiera Cass 
18. Papo de menina – Mariany e Nathany 

Petrin Martins
19. Muito mais que 5inco minutos –

 Kéfera Buchmann
20. O nome de Deus é misericórdia – 

Andrea Tornielli/ Jorge Bergoglio

TOP 20: Os livros mais
vendidos de maio 
2016
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         Adaptações
para cinema

21 de junho
Star Trek -

Sem fronteiras

04 de agosto
 Esquadrão Suicida

22 de setembro
O bebê de Bridget Jones

07 de outubro
 A Garota do trem

14 de outubro
Inferno

18 de novembro
Animais Fantásticos e 

onde habitam

09 de dezembro
 Deixe a neve cair

CLARICE LISPECTOR É           
ATRAÇÃO TURÍSTICA

A escritora Clarice Lispector e 
seu cachorro Ulisses juntaram-
-se com Carlos Drummond de 
Andrade, Dorival Caymmi e 
Tom Jobim na orla carioca. A 
autora foi homenageada com 
uma estátua na praia do Leme 
no Rio de Janeiro (onde viveu), 
a obra é do artista Edgar Duvi-
vier. Homenagem mais do que 
merecida, não é?! *-*

Foto: Fernando Pezão/Agência Brasil
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Quando o assunto é indicação de livros, logo 
pensamos em professores de literatura, escritores, 
críticos e acadêmicos na área literária. Mas os co-
nhecidos blogs, que antes possuíram um forte apelo 
pessoal de seu próprio criador, estão evoluindo para 
sites independentes e importantes no critério de ava-
liação literária. A Technorati, principal referência em 
mecanismo de busca de blogs, realizou em 2013 nos 
Estados Unidos, o mais recente levantamento so-
bre esse universo e constatou que os blogs estão em 
quinto lugar no ranking de canais mais procurados 
pelos consumidores quando querem informações so-
bre livros. Junto a esses novos formatos o site Youtu-
be também vem se destacando com canais literários 
que além de indicar livros também oferece sorteios e 
oportunidades de descontos em editoras. Com tanto 
espaço e acesso rápido a ferramentas que possibili-
tam esse contato entre leitor e blogueiro, é notável 
a influência que esses novos profissionais literários 
possuem no poder de compra de seus seguidores.  

Aione Simões é formada em nutrição, mas sempre 
se encantou com o magnetismo das palavras, o que a 
levou a USP onde atualmente é estudante de Letras. O 
blog Minha vida literária criado por ela em 2011 faz par-
te de um projeto pessoal para compartilhar suas expe-
riências, pensamentos e ambições literárias. A blogueira 
e também youtuber de 26 anos, não possuía o benefício 
da internet como combustível para criar o hábito de ler, 
mas conta como entrou nesse universo “Quando eu não 
sabia ler, minha avó e minha mãe liam para mim tanto 
livros infantis quanto gibis da Turma da Mônica e, as-
sim, desenvolvi o gosto e o hábito desde muito nova”. 
Aione acredita que os adultos que praticavam a leitu-
ra ao seu redor quando pequena, auxiliaram muito em 
seu interesse pelo assunto e a motivaram para criar seu 
gosto por livros “Minha casa sempre contou com mui-
tos livros. Minha mãe, nesse ponto, tanto foi um exem-
plo para mim quanto facilitou meu acesso à leitura”. 

Até o fechamento nessa matéria o canal Minha 
vida literária no site Youtube, possuía 11.737 inscri-

CRIANDO NOVOS 
ESPAÇOS PARA 

LEITURA
E quando o amor pelos livros é tanto que só ler não basta? 
A sensação gostosa de falar sobre livros para quem está de 
ouvidos abertos aos devaneios do leitor alucinado pelas his-
tórias, isso acontece com mais gente do que você imagina
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tos e dentre os 308 vídeos com indicações e comentários 
sobre livros, o que mais se destaca é a filmagem de Aione 
mostrando sua coleção de livros. O costume de apresen-
tar sua estante é comum em canais dessa temática e leva o 
nome de BookShelf  Tour. Na gravação com 10.242 visuali-
zações é possível conhecer os estilos literários preferidos da 
youtuber e também coletar pequenas indicações de leituras. 

Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística em 2014, a maior parcela de uso de inter-
net no Brasil com 81,8% é de adolescentes entre 15 a 17 anos. 
Com acesso fácil a nuvem cada vez mais cedo, crianças e pré-a-
dolescentes estão abertos ao conteúdo produzido por pessoas 
comuns como Aione. A influência desses novos formadores de 
opinião e sua responsabilidade com o público que o acompa-
nha, é pauta diária na vida da blogueira que sabe até onde suas 
palavras podem chegar “Cada vez que alguém me diz ter ini-
ciado o hábito de leitura por incentivo meu, a sensação prove-
niente disso é simplesmente inexplicável. E grandiosa. Nessas 
horas, dá para ter uma noção um pouco melhor do real impacto 
do meu trabalho”. Estando exporta a críticas referente a for-
ma como administra e reporta seu trabalho com os livros, ela 
prossegue “É uma atividade pública e, portanto, está sujeita aos 
mais diversos comentários e é necessário saber lidar com isso”.

Com tamanha evolução e propagação desses sites seg-
mentados, o que antes surgia por hobby e sem compromisso, 
hoje, toma proporções maiores e ganha título de profissão. 

Apesar de muito discutível, o salário desses autônomos 
pode variar conforme a quantidade de acesso, seguidores, po-
der de alcance e tema. Sim, atualmente, em uma rápida pesqui-
sa no Google é possível conhecer blogueiras de livros a moda, 
viagem a religião, críticos comuns de cinema a política. E cada 
assunto com seu público e sua margem de lucro no mercado. 

Tornando-se profissionais

Muitas empresas vêm apostando nessa proposta mais pró-
xima do seu Target Group. No mercado editorial não é di-
ferente, apesar de ser um dos últimos segmentos a abrir um 
espaço real para essa interação com canais e blogs literários. 
A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) é res-
ponsável por coletar informações anuais sobre a produção e 
venda do setor editorial brasileiro sob encomenda da Câmara 
Brasileira do Livro e do Sindicato dos Editores de Livros. A 
última pesquisa realizada em 2015 com ano base sobre 2014, 
constatou um crescimento de 7,33% no setor editorial, que se 
comparados com 2013 que fechou seu caixa com um aumento 
4,13%, representam um avanço progressivo nos últimos anos. 

É nesse contexto que as editoras encontraram uma forma de 
alavancar sua visibilidade por meio dos novos comunicadores 
da internet via youtube e sites independentes. Como parceiros 
de publicidade, os canais trocam indicações com seus seguido-
res e as editoras enviam livros aos blogueiros, além de fornecer 
exemplares para sorteio, descontos e oportunidade de conhe-
cer alguns autores. É uma prática comum entre ambos os la-
dos e quem aproveita dessa junção são os próprios seguidores. 
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O Minha vida literária possui uma proposta forte dentro 
desse cenário, coisa que fideliza o público do canal e tam-
bém incentiva a leitura de uma forma mais direta entre os 
usuários: “ No blog, realizo todo mês o Top comentaris-
ta, e sorteio três exemplares que eu tenha disponíveis aqui. 
No mais, procuro sortear títulos que tanto me interessam 
quanto acredito que possam interessar os inscritos. São 
principalmente os grandes lançamentos, de gêneros varia-
dos”. Ações de doações, troca de livros e meros presen-
tes, ajudam no desenvolvimento á pratica diária da leitura. 

Ainda existem pessoas avessas à leitura, mas o fato de 
adquirir um livro e possuir a liberdade de lê-lo quando qui-
ser, pode transformar atitudes. É o que explica, André Lado 
Cruz o fundador do Professores do Sucesso, um portal de 
desenvolvimento pessoal “Os livros são uma fonte muito 
rica para modelarmos os hábitos e atitudes de outras pes-
soas. Eles também servem como mensagens indiretas para 
nós. Sempre que um livro chega até mim, penso no que 
o Universo está tentando me mostrar através do mesmo”. 

As brasileiras continuam lendo mais e lideram as pes-
quisas com 59% leitoras pelo país, contra 52% dos leitores 
masculino, em estudo de 2015 feito pelo Ibope por enco-
menda do Instituto Pró-Livro e seus parceiros. Apesar das 
mulheres estarem no topo, alguns homens são aptos a prá-
tica e também incentivam leitura por meio de seus sites. 

Eduardo Cilto é o criador do canal Perdido nos Livros, 
fundado em 2012. Ele, assim como Aione Simões também 
divide seu tempo entre vida pessoal e produção de conteú-
do na internet. Diferente da blogueira, Cilto não possui um 
blog com resenhas e indicações por escrito, ele é o exem-
plo desse novo profissional booktuber que passa suas ex-
periências literárias apenas em vídeos. Utilizando de vlogs 
e gravações mais pessoais que misturam o Eduardo leitor 
com o Eduardo comum, sem glamour, por assim dizer. 

Atualmente o canal Perdido nos Livros possui mais 
de 200 mil inscritos em um compilado de 178 vídeos ao 
todo. Eduardo conta como encontrou nesse mundo “Criei 
meu canal em novembro de 2012. Lembro que peguei uma 
câmera qualquer que meus pais tinham em casa e gravei 
um vídeo falando sobre um livro que havia lido na época, 
editei, mesmo sem entender nada de edição e postei! Uma 
coisa bem natural, sabe?! Eu era apenas um garoto que gos-
tava de ler, mas não tinha com quem conversar sobre meus 
livros favoritos”. O sucesso de acessos do booktuber foi 
tanto que Eduardo foi convidado para lançar um livro pela 
Editora Planeta, com lançamento previsto para esse ano.

Apesar do volume mensal de novos canais e sites com esse 
segmento ainda há espaço para mais gente que goste e queria 
conversar sobre livros. Aione e Eduardo deixam suas dicas

“Ter em mente que esse é um trabalho que exige 
muita dedicação e amor pelo que se faz, e que é necessá-
rio conhecer os próprios limites para que haja uma rea-
lização plena da atividade. De resto, desejo sempre boa 
sorte e sucesso”. – Aione Simões (Minha vida Literária)

“Acompanhe tudo o que está acontecendo na sua área, 

aprenda técnicas que os criadores de conteúdo usam 
e sempre busque um jeito de inovar! Crie um conteú-
do que faça as pessoas voltarem para o seu vlog/blog 
quando quiserem ter acesso a ele! Crie seu estilo, fale 
sobre o que gosta, capriche e o mais importante, seja 
você mesmo” – Eduardo Cilto (Perdido nos Livros)

Agora, você, nosso leitor que ainda não co-
nhecia esse trabalho de bloguiras e booktubers 
pode à sua maneira encontrar uma nova forma 
de se atualizar sobre livros com o canal que mais 
se identifica! Sempre em mente que o gosto pela 
leitura é sutil e despretensioso, vem de mansinho, 
a cada parágrafo, mas não aborrece seu admira-
dor quando por fim, encontrar o seu livro da vida.
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Zafón e sua amada Barcelona, cenário de suas obras, 
apresentam a história de Daniel Sempere. Mais do que a 
vida do personagem, conhecemos o fascinante Cemitério 
dos livros esquecidos, que também está presente nos outros 
dois livros da série: O jogo do anjo e O prisioneiro do céu.

Ao acordar na madrugada, Daniel sente-se deso-
lado e, aos prantos, confessa a seu pai que não conse-
gue mais recordar o rosto de sua mãe já morta. Para 
consolá-lo, seu pai o leva ao Cemitério dos livros, um 
lugar escondido e secreto. Com a promessa de não 
contar a ninguém sobre aquele fantástico local, Da-
niel escolhe um livro esquecido e o leva para casa.

 Fascinado com a magia da história do livro “A Sombra 
do Vento”, decide investigar sobre o autor e sua trajetória. 
A cada nova pista, percebe que aquele pequeno mundo 
descrito nos trechos de seu livro preferido esconde um 
mistério. Com a ajuda de seus amigos, tentara desvendá-la.

Contando para ilustrar o período conturbado en-
tre a Guerra Civil Espanhola (1936-1939) e o Go-
verno Militar, período no qual a população respirava 
momentos de tensão, o autor, acrescentou nuances gó-
ticos e mistérios ao estilo de Edgar Allan Poe e leves 
pitadas de romance ao melhor modelo de Victor Hugo, 
em uma fria e conservadora Europa do século XX.

Logo no primeiro capítulo os amantes de literatura 
irão se identificar. Um livro que conta a estória de ou-
tros livros só poderia render longas horas de leitura. 
Contando com vários personagens e linhas do tem-
po lineares, o leitor adquire um panorama quase que 
completo do enredo descrito por Zafón. Em sua gran-

de maioria, apresentado em primeira pessoa, Da-
niel se descobre e amadurece junto com o público.

A escrita do autor é daquelas que, a cada linha, 
verso e adjetivo, dá a impressão de ter sido meti-
culosamente escolhida. É poesia em prosa. A in-
teligência de Zafón é notável a cada construção 
de capítulo, com personagens instigantes e reais.

Ao decorrer das páginas, o apego aos interpretes 
dessa profunda caminhada literária torna-se inevitável. 
O jogo de palavras introduzidas pelo autor é ambicioso 
e certeiro. O leitor aos poucos se desapega dos verbos 
e preposições, deixando de lado a arte da leitura. Assu-
me o papel de telespectador, transformando as letras 
em espaços reais, enxergando personagens, ambientes 
e cenas, adquirindo o prazer de uma leitura assistida.

“- Cada livro, cada volume que você vê, tem alma. A 
alma de quem o escreveu, e a alma dos que o leram, que 

viveram e sonharam com ele. Cada vez que um livro troca de 
mãos, cada vez que alguém passa os olhos pelas suas páginas, 

seu espirito cresce e a pessoa se fortalece (...). Quando uma 
biblioteca desaparece, quando uma livraria fecha as suas por-
tas, nós, guardiões, garantimos que ele volte para cá. (...). Na 

verdade, os livros não têm dono. “

VENDAVAL 
DE MISTÉRIOS
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Metrô lotado, muita gente falando ao mesmo tempo e, mesmo assim, você 
está em pé, concentradíssimo, lendo. Não importa quanto o vagão esteja cheio: 
você não fechará seu livro até chegar ao seu destino. Se isso for recorrente, você 
faz parte dos 11% dos leitores de transporte público, de acordo com a pesquisa 
Retratos da Leitura do Brasil 2016.

É natural que os passageiros aproveitem a oportunidade de se distraírem, já 
que, segundo uma pesquisa feita pelo Ibope, 31% dos brasileiros gastam mais de 
uma hora por dia em seus deslocamentos diários. A menos que você sinta náuseas, 
a leitura no transporte público é indispensável.

Mas como as condições de leitura nem sempre são favoráveis, alguns objetos 
facilitam muito o percurso com o livro em mãos. Confere aí: 

Segurador de página

Com uma mão você segura o 
ferro do vagão ou se apoia em al-
gum lugar; com a outra, você segu-
ra o livro. O braço começa a doer 
e você explora diversas formas de 

manter o livro aberto, já que repudia 
a ideia de dobrá-lo. Tchanam! Seus 
problemas acabaram. Este segura-
dor de página veste como um anel, 
mantém seu livro aberto e é fácil de 
guardar... Não resolve a questão do 
peso, mas já quebra um galho!

Peso de livro
transparente

Você conseguiu um 
lugar bem debaixo do ar 
condicionado ou ao lado da 
janela. Ótimo, o percurso 
será refrescante, mas as pá-
ginas do seu livro começam 
a se virar sozinhas, pelo 
vento ou por algum mo-
vimento. Não mais! Este 
peso transparente impossi-
bilita essa situação e evita 
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até mesmo molhar as páginas com 
suas lágrimas, caso você se emo-
cione. Pode até ser exagero, mas é 
sempre bom prevenir. Ah, se esti-
ver sentado, você nem vai precisar 
segurar o livro: poderá apoiá-lo na 
mochila.

A próxima estação na qual você 
irá desembarcar já foi notificada, 
mas mesmo assim você não quer 
parar a leitura. Se você tiver um 
marcador de páginas como esse, 
não terá problemas em encontrar a 
linha exata na qual parou a leitura 
ao desembarcar. O marcador mos-
tra, além da página, a linha e o pon-
to exato que estava lendo. Isso não 
é o máximo?!

Marcar uma frase, trecho ou parágrafo para 
ser compartilhado depois é um hábito comum, até 
mesmo pra quem lê no transporte público. Um 
post it pequeno como este pode ser guardado no 
bolso ou segurado pelas mãos sem incomodar e, 
assim, facilitar a marcação da página no instante 
da leitura.

Caixinha mini post-it

Capa protetora 
para livros

Além de proteger o livro de 
possíveis amassos e orelhas, causa-
dos pela mochila e até mesmo pelo

ato de carregá-los 
nas mãos, a capa 
protetora, quando 
não transparente, 
esconde a capa do li-
vro em leitura. Ideal 
para quem não gos-
ta de mostrar o títu-
lo ou prefere escon-
der a leitura erótica 
no horário de pico. 

Marcador de 
linha

Fotos: Divulgação
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A relação entre o 
espaço e a leitura
Novos mundos são descobertos a 
partir das páginas de um livro. Na 
maioria das vezes, um lugar tranqui-
lo propicia o mergulho mais a fundo 

na leitura
O papel, o cheiro, a textura, a 

capa, a luminosidade, as fotos, o de-
sign, e a história. Tudo isso  faz do 
livro um dos objetos mais cobiça-
dos. Seja na estante de casa, na bib-
lioteca ou nas livrarias os amantes 
de livros não deixam de consultá-lo. 
O livro pode ser um passatempo ou 
uma fonte inesgotável de pesqui-
sas cientificas. Mas, muito além 

disso, é fonte de conhecimento. 
Mas será que todos têm aces-

so a essa fonte de informações e 
histórias brilhantes de ficção e não 
ficção? Em São Paulo, existe apenas 
107 bibliotecas espalhadas pela ci-
dade. Por ano, elas recebem mais 
de 4 milhões de consultas, segundo 
dados da Prefeitura de São Paulo.

As bibliotecas municipais têm 

um público extenso que pode 
ler, pesquisar, pegar livros em-
prestados e usufruir de uma am-
pla programação cultural que as 
elas vêm desenvolvendo com 
ações culturais e exposições.

Treze bibliotecas foram inau-
guradas entre 2006 e 2015 em São 
Paulo. Entre elas pode-se escol-
her bibliotecas com acervos es-

O espaço circulante da biblioteca Mário de Andrade, na República, une o design e o conforto
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pecíficos, como a Biblioteca Cora 
Coralina, em Guaianazes, no ex-
tremo leste da capital paulista que 
possui acervo de cunho feminista. 
Já a Paulo Duarte, no Jabaquara, 
centro-sul do município, tem liv-
ros de cultura afro- brasileiras.

Uma das mais tradicionais da 
cidade é a biblioteca que leva o 
nome de um dos maiores poetas 
do modernismo brasileiro, Mário 
de Andrade. Ela possui um acer-
vo expressivo em coleções de ar-
tes, mapas periódicos, obras raras 
e importantes aquisições de liv-
ros, muitos deles raros e especiais.

A Biblioteca é considerada um 
marco da arquitetura moderna 
em São Paulo. Atualmente o es-
paço Circulante, aberto ao público 
, oferece um acervo com mais de 
58 mil volumes atualizado e infor-
matizado para ler e fazer emprés-
timos. A tecnologia de etiquetas 
RFID recém aplicada na biblioteca, 
agiliza e dá mais conforto para o 
usuário que faz seu autoatendimen-
to. Sem contar no amplo horário 
de atendimento, a biblioteca fun-
ciona 24 horas e recebe, aproxi-
madamente 900 usuários por dia.

A supervisora de atendimento, 
Kátia Santos, lembra que a biblio-
teca teve que se reinventar e criar 
espaços mais atrativos aos usuários.

Com mais de 4 milhões de itens, 
o acervo da biblioteca é totalmente 
acessível. Durante muito tempo as 
bibliotecas eram apenas um lugar 
onde os livros ficavam guardados, 
essa ideia precisou ser modificada. 
“A gente precisa quebrar uma cultu-
ra, uma barreira que foi de alguma 

forma imposta, ou pela sua história 
ou pelo seu início. A biblioteca 
pode ser um espaço lúdico, hoje, a 
BMA é pensada como um polo cul-
tural, ligada em outras plataform-
as como o aumento de atrações 
culturais, teatros e seminários”.

O essencial é o acesso

A renovação dos acervos ain-
da é um dos maiores empecilhos 
para o aumento de usuários das bi-
bliotecas. Apenas 19% dos leitores 
costumam ler livros em bibliotecas, 
segundo dados da quarta edição 
da Pesquisa Retratos da Leitura no 
Brasil, feita este ano pelo Ibope.

Talvez, a partir desta perspec-
tiva, as livrarias vêm investindo em 
comodidade e tornando o ambiente 
não apenas um espaço de compra, 
mas também um lugar agradável de 
leitura. Além de ser um ótimo incen-
tivo para uma leitura nas horas vagas. 

A vendedora, Ana Paula Ferreira 
trabalha há dois anos na livraria Sa-
raiva e acredita que o espaço tem se 
tornado familiar e o seu diferencial é 
o atendimento ao público. “O espa-

ço com poltronas é bem utilizado. 
As famílias vêm e sentam com seus 
filhos, folheiam os livros, às vezes 
compram, mas às vezes é só um 
passatempo. A música fica em um 
volume agradável e o atendimento 
que temos é um diferencial” conta.

A estudante Larissa Albuquer-
que, 18 anos, acha que é uma ótima 
opção as livrarias terem investido 
em comodidade, mas o silêncio 
muitas vezes implica e a concen-
tração é prejudicada. “É ótimo essa 
comodidade das livrarias, mas não 
dá para levar o livro emprestado e 
o valor nem sempre é acessível. O 
vai e vem das pessoas não ajudam 
muito na concentração”, ressalta.

O Brasil possui 3.095 livrarias, 
aproximadamente 335 em São Pau-
lo, de acordo com a Associação 
Nacional de Livrarias (ANL). Do 
total, 55% estão na região Sudes-
te, 19% no Sul, 16% no Nordes-
te, 6% no Centro-Oeste e 4% no 
Norte. A pesquisa apontou ainda 
que o número de leitores no Bra-
sil cresceu 6% entre 2011 e 2015, 
apesar de ser, todavia, um país 
que lê pouco em relação a outros.

A revendedora de cosméticos 
Camila Fortuna, gostaria de frequen-
tar mais vezes bibliotecas, e conse-
guir ler com mais frequência, mas 
por conta da correria do dia a dia, 
não é uma prática recorrente.  “Eu 
gosto do ambiente por conta da co-
nexão wi-fi, nem sempre é um bom 
lugar para estudar. Algumas vezes a 

A luz ambiente propicia uma leitura agradável
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biblioteca está muito cheia, e atra-
palha a concentração. Ultimamente 
não estou conseguindo ler muito, é 
algo que pretendo voltar a fazer”. 

Camila, é adepta aos novos 
meios de leitura, sempre aten-
ta ao celular que está carregando 
na tomada próximo a sua cadei-
ra, fala que os aparelhos são mais 
práticos e mais leves para carre-
gar. Mas há controvérsias, há ain-
da muitos leitores fiéis ao papel. 

E vamos combinar, ainda os 
dispositivos de leitura móvel não 
tem um preço muito amigável.

A bibliotecária Cintia Barros, 33 
anos trabalha a três anos em uma 
biblioteca pública e acredita que 
o número de usuários desse espa-
ço vem aumentando. Os novos 
meios de leitura estão conquistan-
do cada vez mais as pessoas, mas 
ainda são caros e inacessíveis. “O 
ambiente da biblioteca física ain-
da atrai bastante os usuários, prin-
cipalmente nas periferias onde 
muitos não têm acesso a esses 
novos meios de leitura’’, ressalta.

Junto com duas amigas, Laris-
sa Albuquerque de 18 anos estuda 
em uma parte interna da biblioteca 
Mário de Andrade, ela que lê desde 
pequena, acredita que o ambiente 
característico da biblioteca ajuda 
na concentração. “Gosto de fre-
quentar a biblioteca, consigo em-
prestar livros, e estudar, o ambiente 
é calmo e propicio para a leitura”.

BOX 
O livro alimenta os sonhos, ele 
promove sonhos

O ambiente coletivo de biblio-
tecas é essencial para a formação do 
individuo “ A biblioteca tem uma ou-
tra perspectiva, que é contribuir para 
a formação cultural”, conta Cintia. 

Expandir as ideias e dar opor-
tunidade para outros poderem 
contribuir de alguma forma para 
uma mudança de conceitos e pen-
samentos, que é possível por meio 
do contato com a literatura, é que 
se tornam importantes projetos 
desenvolvidos para a criação de 
bibliotecas municipais como, pro-
jetos de lei, para a criação de bi-
bliotecas municipais itinerantes 
em cada bairro. No portal e-Cida-
dania, no site do Senado, usuários 
podem propor e apoiar ideias legis-
lativas, que podem criar novas leis.

A bibliotecária Sandra trabalha 
a cinco anos na Mário e acredita 
que o leitor ainda é fiel ao papel e 
que a frequência de usuários só vem 
aumentando. “O público aqui é 
bem diversificado e a terceira idade 
está alcançando um grande espaço. 
As pessoas podem vir aqui e tornar 
esse espaço, num espaço afetivo. 
Um espaço de memórias”, expõe.

Incentivo desde a infância é 
essencial

A professora de ensino fun-
damental, Clarisse Santos ex-
plica que hoje, o maior desa-
fio é tornar a criança um leitor.

“Hoje as crianças não estão 
muito interessadas em ler, mas 
sim nas figuras, nos quadrinhos. 
O que nós educadores fazemos 
é tentar despertar esse querer ne-
les. Não podemos desistir, pois 
a tecnologia as vezes pode ti-
rar o gosto pelo livro”, ressalta.

Kátia ressalta a importância 
da inserção da criançada nesse 
espaço, do investimento nas bi-
bliotecas em espaços de leitura in-
fantil “As crianças têm muita cria-
tividade, elas nos surpreendem. 
Isso [investimentos] reforça a cria-
tividade e o lúdico delas”, enfatiza.

No entanto, aprender não sig-
nifica necessariamente ler livros. 
Outros métodos como palestras, 
cursos e vídeos educacionais in-
teressam vários tipos de pes-
soas, com diversas idades, que 
não têm muito gosto pela leitura. 

Cintia, assim como Sandra, 
acredita que o maior desafio hoje, 
“É mostrar as pessoas que o es-
paço é delas, a biblioteca existe 
para atender à comunidade, tem 
que existir um elo entre essa co-
munidade e a unidade, por meios 
de divulgação, de projetos vol-
tados a este público”, conclui.

Portanto várias bibliotecas evo-
luíram e hoje são muito mais do que 
lugares que abrigam livros. Desen-
volvendo eventos literários, expo-
sições, cursos, palestras, saraus, e 
outras atividades culturais, conta-
ção de histórias, como tantas outras 
bibliotecas espalhadas pela cidade. 
Quer saber mais como se envol-
ver nesses espaços de interação 
de ideias e culturas, procure uma 
biblioteca mais próximo de você.

A biblioteca oferece atendimento especializado para os leitores
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Em outro lugar
Texto: Tamiris Ferreira

Ilustração: Stephanie Motta
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Para alguns, escrever bem pode ser entendido 
como um dom, talento natural, treino ou apenas ha-
bilidade desenvolvida através do hábito da leitura. Já 
para outros, escrever é necessidade, realização e, por 
que não, sina? Dos cadernos, bloco de notas para às 
telas do computador e do smartphone, aspirantes 
a escritores aproveitam a possibilidade de divulgar 
aquilo que possuem de mais precioso: suas histórias.

Os bloggers, sites, redes sociais e até mesmo pla-
taformas específicas, como o Wattpad (rede que pos-
sibilita o compartilhamento de histórias) ampliam a 
possibilidade de publicação de obras graças à difusão 
das redes sociais, a facilidade de contato com as edi-
toras e a visibilidade obtida através de cliques. Mas, 
nem sempre, aqueles que conquistaram seu espaço no 
universo digital planejam permanecer nele, a maioria 
sonha em tocar e sentir o cheiro do seu próprio livro. 

Ricardo Coiro, escritor e colunista do Casal Sem 
Vergonha, entenda os Homens e Superela é um deles 
“Comecei sonhando com livros, nunca me imaginei 
escrevendo para a web. Aconteceu”, para ele mudar 
da tela para o papel foi fácil. “Sou um leitor compul-
sivo de livros, ou seja, ver meu trabalho no papel foi 
uma experiência incrível”, relembra o autor dos livros 

Confissões de um cafamântico e Não quero um amor meia 
boca (em pré-venda), ambos publicados pela editora Schoba.

Assim como Ricardo, Amanda Helena de 18 anos, 
também teve o prazer de pegar o livro e senti-lo após 
publicá-lo online. Autora da trilogia Fantasy pela editora 
PenDragon, ela começou a escrever a obra aos 15 anos e 
conquistou seu público também pela web com publica-
ções no Wattpad e em seu antigo blog “muita gente que 
prometeu comprar o livro (alguns compraram, outros 
não) vieram da internet e mal me conheciam”, conta.

Vantagens x Desvantagens

Apesar de ampliar as possibilidades, a tecnologia exi-
ge muito mais destes novos escritores. A timeline do fa-
cebook, por exemplo, propõe ao usuário inúmeras pos-
sibilidades de cliques, ele pode se interessar muito mais 
em ler os comentários de um meme que viralizou ao 
invés de clicar no link que direciona para algum texto. 
Por isso, é preciso conquistar e garantir aos poucos a fi-
delidade do público. “O segredo está nas primeiras li-
nhas, elas devem te prender de uma forma que desperte 
a sensação de querer ler o resto”, diz Isabela Melo, estu-
dante de Relações Públicas e escritora nas horas vagas.

Processo inverso: 
do digital ao livro 
físico
Os bastidores daqueles que utilizam a web 
como ferramenta para realizar o sonho de 
publicar um livro
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Além de chamar atenção e prover bom conteúdo para garantir um pú-
blico leitor, outra vantagem do digital, que se torna alicerce do escritor, é a 
interação. Responder aos comentários, dosar as opiniões que eles disparam 
e contar todas as novidades a respeito das obras é extremamente importan-
te neste universo em que o autor parece tão próximo de quem o lê. “Tento 
respondê-los sempre que dá. Gosto dessa interação. Faço o que gosta-
ria que meus autores favoritos fizessem comigo”, conta Ricardo Coiro.

Até chegar às editoras
 
 Foi depois de conseguir relevância que Ricardo procurou uma edi-

tora, mas só o talento não foi o suficiente “As redes sociais me deram 
alcance, colocaram-me no mundo. Sem elas, ainda estaria mostrando 
meus textos para amigos e familiares, no máximo. Hoje qualquer um pode 
publicar um texto e acabar na tela de milhares de pessoas”, relembra. 

Qualquer um pode publicar, mas nem todos são dignos de pu-
blicação, por isso as editoras mantêm o pé atrás e tamanha burocra-
cia durante o processo. Mesmo com o livro em pré-venda, Amanda 
vive o drama em aguardar a resposta do mercado “até a editora acei-
tar foi um drama, levou tempo para dizerem se queriam publicar ou 
não. Depois de finalmente aceitaram, mais tempo para fechar contra-
to e mais um mês até ser divulgada a capa, agora aguardo a pré-venda 
para provar que tenho mesmo talento”, resmunga a jovem escritora.

Isabela, que escreve mais por hobbie do que por vontade de ver expos-
to nas livrarias suas obras, assume que os livros que escreveu precisam ser 
refinados “ falta deixar [sua obra publicada no Wattpad] menos juvenil, mas 
acho que mesmo fazendo essa mudança não me vejo com publicando”, frisa. 

em pré-venda...

L: Como você definiria e a 
que atribuiria o livro “Con-
fissões de um cafamântico”

R: É um livro de contos e crôni-
cas. Meu primeiro livro. No livro 
há um Ricardo que transitava en-
tre a publicidade e escrita, um Ri-
cardo disposto a se abrir para o 
mundo, um Ricardo inexperiente 
em vários aspectos, hoje sei, mas 
nele havia a ânsia de virar livro e 
mudar a vida de alguns leitores.
  
L: Conte-me sobre seu 
novo livro “Não que-
ro um amor meio a boca”?
R: Meu novo livro é uma injeção 
de ânimo, uma colherada de açú-
car e esperança no amor. O nos-
so país precisa de textos positivos, 
não precisa? Então resolvi colo-
car vários deles no mesmo livro. 
Fiz um livro cheio de amor, no 
qual tento retratar as mais boni-
tas sutilezas das relações humanas, 
aquelas que paramos de enxergar 
por causa da pressa e ódio gratuito.

L: Qual conselho você oferece 
para quem ainda não começou 
um projeto literário, mas 
pretende ou já possui um?

R: Sabe o que eu acho? Acho que 
falta ler. Vejo pessoas dizendo 
“eu quero ser escritor” que não 
leem nem um livro por semestre. 
Como pode? Antes de pensar em 
começar um projeto ou coisa do 
tipo, leiam muito. Leiam coisas 
boas. Leiam mais do que blogs que 
dão “10 dicas para chupar piroca”. 
Saca? Querer, apenas, não basta.

Um pouco mais....
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Quando pensamos em gêneros literários preferi-
dos, logo listamos uma sequência mental do que mais 
gostamos. Para os ecléticos, a viagem será longa, come-
çando pelo didatismo da autoajuda rumo aos roman-
ces de época de Jane Austen (1775-1817). Esse leitor 
tem em si o desejo desbravador da busca pelas palavras 
certas, sensações e curiosidade na pele. Mas, como em 
tudo na vida existem os dois lados da moeda, a cara 
ou coroa, o oito ou oitenta, há também o leitor mais 
contido, tímido, um passo após o outro, sem pressa, 
guiado pela razão. Se em suspense comecei, em sus-
pense terminarei. Ou até mesmo os ditos “leitores de 
ocasião”: a moda do momento governa o que ele lerá. 
Leitor ruim? Não sabemos, mas quem poderá julgar?

Se você, assim como eu, caminha pela rua e trans-
porte público, caçando as capas de livros ao redor, tam-
bém já se pegou no julgamento: “Poxa, sério mesmo que 
está lendo isso? Esperava mais de você”, “AMIGA!”, 
“Larga isso!”. Pois é, pode ser feio, e é. Justamente por 
isso, guardamos conosco esse sentimento, no túneo 
profundo do inconsciente. Porque antes mesmo de 
lembrar-se do que se trata  o livro, já rotulamos seu dono.

Fato é que preconceitos sempre irão existir ou a 
hipocricia vai comer solta, mas até que ponto isso le-
gitimamente nos diz respeito?. Engana-se quem pensa 
que a febre dos livros eróticos começou com o fan-
fic de E.L. James e seu best-seller Cinquenta tons de 
cinza (2011). O Kama Sutra está presente desde o 
século 3 e já representava uma revolução na época, 
quebrando tabus e chamando o assunto para debate. 
Com o lançamento erótico do primeiro volume da sé-

rie de James, em 2011, a polêmica se instalou. Conheço 
até homens que proibiram, isso mesmo, proibiram, suas 
esposas de lerem.  E talvez seja nesse instante de sub-
missão que a discusão seja realmente relevante.Apren-
demos ao longo da vida literária que o “importante é 
ler”. Seja um gibi, uma revista mensal ou livros intitu-
lados “bobos”: apenas leia. Mas e quando, mesmo com 
essa catequização, nos pegamos fazendo aquilo que lá 
no início desse texto nos aproximou? Julgamos o leitor 
pela capa de seu livro. Sim, assuma, foi nesse parágrafo 
que viramos amigas(os), foi bem ali que ganhei a chan-
ce de expor minhas ideias. Ganhei, justamente, por-
que preparei o terreno e criei um assunto em comum 
entre nós. Esperta? Veremos até o final desse texto. 

Se pensarmos que toda a aproximação nasce a 
partir da identificação, podemos tentar  guardar os 
preconceitos para depois e criarmos afeto pelo sin-
gelo  hábito de ler. Os livros despertam nosso me-
lhor lado, nosso íntimo, nossos sentidos contidos. 
Compartilhar com quem vive dessa sensação é maior 
do que o próprio sentimento de preconceito. Óbvio 
que, como bons leitores que somos, sempre buscare-
mos formas de influenciar nossos novos amigos, pois, 
que amizade virá best-seller sem o vilão e o mocinho?
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Crônica enviada por: Tainara Ca-
valcante

Toy Store
“É verdade quase que absoluta que 

todas as comunidades têm escadão. Ge-
ralmente ele são enormes e te  salvam 
de ladeiras torturantes. Alguns estreitos 
outros largos e alguns são íngremes, ou-
tros mais uniformes uns servem de ata-
lhos, outros servem de descanso e alguns 
até tem cheiro de mijo. É possível encon-
trar casais se beijando ou pessoas usando 
drogas, mas a maior movimentação é de 
manhã, quando os moradores sobem para 
o ponto de ônibus para trabalhar ou es-
tudar, e no fim da tarde quando voltam.

Há um em especial na comunidade 
da Vila Missionária, ele corta o caminho 
das  ruas Pio XI e a Papa Gregório. É 
enorme, fica do lado de uma escola de ensi-
no fundamental I, sessenta e nove degraus 
irregulares para ser exata. No chão há 
falhas no concreto, onde um mato denso 
cresce e cobre metade de cada degrau, chega 
a mais ou menos meio metro de altura. 
As vezes os moradores cortam, as vezes.

Lá se encontra de tudo, tem pi-
nos de drogas, caixas de pasta de dente, 
brinquedos quebrados, panfletos jogados, 
sapatos, linhas, botões, embalagem de 
salgadinho, restos de comidas e entre ou-
tros lixos, que depois são carregados pela 
chuva, entupindo os bueiros. Vai desde 
papel de bala a roupas rasgadas. Em 
alguns momentos também sangue. Foi 
então que comecei a reparar no escadão.

Sempre subi aqueles degraus, na 
maioria das vezes, correndo apressada, 
nunca havia reparado no lixo que encon-
trava. Até um dia aparecer uma poça de 
sangue enorme no primeiro degrau. Ela 
estava seca e já tomando uma tonalidade 
amarronzada, mas não tinha como escon-
der, era nítida em pleno meio dia enquan-
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Você 
      votou!

to as crianças subiam para ir para escola. 
Todos olhavam mas não diziam nada, 
ninguém ousava dizer. Na noite passa-
da, pensei ter ouvido tiros, mas cheguei 
a conclusão que era apenas o som de es-
capamentos arranjados de motos antigas.

Depois desse dia, eu reparava no que 
encontrava no escadão. Comecei a encon-
trar camisinhas usadas, bonés perdidos 
e sujos, roupas no mesmo estado. Todas 
as  vezes tentava não pensar em coisas 
ruins, mas o fato de estar lá, me deixava 
intrigada. Subia em passos rápidos e logo 
que chegava ao topo, meus pensamentos se 
voltavam a outros assuntos e logo esque-
cia o escadão. Até um certo dia, enquanto 
subia, parei subitamente e não consegui 
me mover. Fiquei imóvel no oitavo degrau 
sem entender o que estava vendo. Fiquei 
aproximadamente um minuto e meio 
tentando entender o que era aquilo. No 
meio do mato, toda suja estava uma cue-
ca infantil, ela parecia ser de uma criança 
de aproximadamente sete anos, sei disso 
porque tenho um irmão dessa idade. Ela 
tinha desenhos do Toy Story e o Woody 
olhava sorrindo pra mim. Aquilo me deu 
um frio na espinha e eu tentei não pensar. 
Olhei para os lados tentando achar uma 
casa próxima para levantar a hipótese 
de ter voado de algum varal mas nada. 

Desde pequena, sempre ouvi boa-
tos de estupradores na região, mas nada 
confirmado. As pessoas geralmente não 
se manifestam, preferem manter segredo 
para proteger a si mesmo. Lembrei de ter 
recebido uma corrente no whatsapp uns 
dias antes, onde  uma menina dizia que 
havia conseguido fugir de um homem em 
uma rua próxima ao meu escadão. Sem-
pre soube que meu bairro não era segu-
ro, mas nunca imaginei que veria aquilo, 
muito menos do lado da escola. Voltei 
a subir os degraus de vagar com um pe-
sar de ser mais uma moradora que não 
se manifesta e se cala como se não tivesse 
visto nada, diante dessas situações. Vol-
tei as subir aos poucos os degraus até ver 
mais camisinhas abertas, usadas. Eu 
quis gritar. No fim, não saiu nada e eu 
fico torcendo por ter tirado conclusões er-
radas, por assistir muito Cidade Alerta, 
por ser uma sensacionalista.  Peço a Deus 
que não passe de um mero engano tolo, 
e que o dono daquela cueca esteja bem.”






