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O QUE ME REVELAM TEUS OLHOS QUANDO CONDUZEM OS OLHOS MEUS? 

PERSONAGENS LEITORES EM NARRATIVAS JUVENIS CONTEMPORÂNEAS
1
 

Agatha Camila Ferreira Araujo
2
 

RESUMO: Com o propósito de analisar o desenvolvimento constitutivo dos protagonistas 

Pedro de O fazedor de velhos de Ricardo Lacerda (2008) e Elias de Os livros que devoraram 

meu pai de Afonso Cruz (2010), e procurando identificar em ambos características do leitor 

crítico, identificaremos as descobertas históricas culturais e a experiência leitora adquirida 

pelos personagens, com o intuito de examinar se as narrativas ao enaltecerem a leitura, 

sugestionam tal importância a favor da prática. Na literatura juvenil contemporânea, o reflexo 

da literatura clássica traz consigo benefícios para o desenvolvimento do leitor. A 

intertextualidade apresentada nas obras estimula a busca dos leitores por informações e 

conhecimento bibliográfico, pois o que pode servir como influência também pode identificar 

no receptor a falta de bagagem literária no momento do contato com a obra. A pesquisa indica 

a necessidade do incentivo à leitura, enfatiza a importância dos clássicos e da 

intertextualidade nas obras contemporâneas com o propósito de crescimento de pesquisas 

relacionadas a novos textos que contenham referências de grandes autores e obras que 

marcaram gerações, a investigação baseia-se na análise desses personagens que leem, e, mais 

que isso, que se identificam com a leitura clássica. Para tanto, utilizar-nos-emos de 

contribuições advindas de teóricos e pesquisadores como Calvino (1993), Jouve (2002), 

Machado (2002) Bakhtin (2003), Vygotsky (2009), Arena (2010) com o objetivo de 

amplificar reflexões relacionadas à Literatura como objeto de descoberta e formação de 

identidade. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Literatura. Personagens-leitores. Formação do leitor. 

 

1  Introdução 

As experiências relacionadas à leitura do texto literário influenciam na construção do 

sujeito e na formação de sua identidade, de acordo com as épocas, as culturas e a sociedade e, 

de certa forma, dão significado à vida e despertam o interesse para a compreensão do mundo e 

de si mesmo. Ao se apossar de culturas, indiferentemente da época, através da leitura, o leitor 

abre portas para a compreensão e o entendimento que tornará significativa a obra lida, 

assumindo, assim, a posição de um leitor crítico.  

Nas obras que compõem o nosso corpus de análise, os personagens apresentam-se 

como leitores assíduos. Pedro em O fazedor de Velhos (2008) de Rodrigo Lacerda e Elias de 

Os Livros que devoraram meu pai (2010), do escritor português Afonso Cruz, apresentam 

                                                           

1 
 Artigo desenvolvido como Trabalho de Conclusão do Curso de Letras Português 

Licenciatura, sob a orientação da Profa. Dra. Silvana Augusta Barbosa Carrijo. 
2 

 Aluna do 8º período do curso de Letras Português da Universidade Federal de Goiás Regional 

Catalão 



2 
 

uma qualidade em comum: são leitores de grandes obras literárias. Tais obras referendam a 

leitura de clássicos
3
 na infância e adolescência de maneira a apregoar a importância de tal 

atividade e estimulam, através das descobertas  de seus personagens, a leitura de tais obras de 

forma lúdica.  

O que a presença de protagonistas leitores pode revelar tanto aos potenciais leitores 

jovens contemporâneos dessas obras quanto aos críticos literários, aos estudiosos das obras 

em questão? Que estratégias narrativas cada um dos dois autores utiliza para compor suas 

obras de maneira a conferir protagonismo aos personagens leitores? No encalço de tais 

questões, perscrutaremos as descobertas e o desenvolvimento dos protagonistas e narradores 

das obras, a intertextualidade constante e a posição dos autores em relação à literatura, 

buscando analisar o perfil de cada personagem leitor nos corpus escolhido, procurando 

identificar as características do leitor crítico, importância que os autores da obra atribuem a 

suas personagens ao concebê-las como leitores de clássicos e, por conseguinte, a importância 

da Literatura na juventude, ao conhecimento e a experiência adquiridos através dessas 

leituras. Comparar o perfil de cada personagem em relação ao contato com os clássicos da 

literatura, identificando em ambos a cultura nos quais o personagem está inserido, sua 

experiência, memória e capacidade para criar e imaginar também constituíram objetivos do 

presente trabalho. Examinar se as obras, ao realizarem uma espécie de apologia à leitura, 

conseguem se erguer como um exitoso empreendimento literário ou se se reduzem a mero 

feito panfletário sobre a importância de ler, ou seja, se elas convencem pela qualidade estética 

ou se reduzem a um discurso utilitário foram questões que nortearam nossa pesquisa. 

A análise se justifica na medida em que apresenta pertinência cultural, ao propor um 

fomento à leitura dos clássicos como as obras de William Shakespeare, Fiódor Dostoievski, 

Herbert George Wells, Robert Louis Stevenson, os brasileiros Eça de Queiroz, José de 

Alencar, Gonçalves Dias entre outros, numa época em que os jovens leitores estão invadidos, 

de maneira tóxica, por recursos tecnológicos que nem sempre lhes permitem um mergulho na 

própria subjetividade, como tão bem o faz a arte literária. Além disso, procura evidenciar a 

riqueza da literatura juvenil contemporânea que, com narrativas que não se reduzem ao 

padrão tradicional de histórias lineares, atestam todo um requinte composicional, tornando 
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evidente que a literatura juvenil não é um gênero menor, se comparado à literatura num 

sentido mais amplo.  

Os dados analisados foram, principalmente, o perfil e o comportamento leitor dos PLs
4
 

das obras e O Fazedor de Velhos (2008), de Ricardo Lacerda  e Os livros que devoraram meu 

pai (2010) de Afonso Cruz bem como os processos de construção textual empregados pelos 

dois escritores em seus respectivos projetos literários. Para tanto, acionamos, como já 

supramencionado, aportes teóricos e crítico-analíticos ancorados em teorias relacionadas aos 

estudos da literatura clássica e conceitos estéticos, fundamentados por Machado (2002) 

Bakhtin (2003), Vygotsky (2009), Arena (2010), bem como em estudos que fomos 

conhecendo ao longo da pesquisa.  

 

2 Personagens Leitores: por que ler literatura é importante  

 

 Literatura não é luxo. É a base para a construção de si mesmo.  

         Teresa Colomer 

 

 Por intermédio da literatura, o ser humano pode descobrir outros mundos, obter novas 

descobertas, adquirir novos conhecimentos e viver o inesperado em uma vida prognosticada. 

O que nos leva a interessar pela investigação desse instrumento de grande importância, é mais 

do que visar a contribuições, é elucidar seu significado e enaltecer sua composição. As 

descobertas sucedidas desse ato se direcionam a qualquer época da vida, mas nos 

debruçaremos sobre a adolescência e juventude, utilizando dois perfis de Personagens-

Leitores, responsáveis por esse estudo sobre a experiência leitora exemplificadora desse 

processo de formação do Jovem leitor crítico. Nesse contexto, Yunes (2015, p. 31) apresenta 

suas considerações a respeito da importância de ler afirmando que “ler muda a pessoa e o 

mundo [...] é uma condição para viver [...]” Outro posicionamento digno de ênfase é de 

Oliveira (2015 p 35),  ao afirmar: 

Ler um texto literário proporciona não só o conhecimento de autores e de 

várias maneiras de ver o mundo ser concebido como também fortalece a 

aquisição de hábitos de leitura intercultural pela riqueza humana que dele 

emana, provocando o prazer de ler. 
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Faremos das palavras das autoras nosso prelúdio para as posteriores dimensões de 

análise. 

 A busca do indivíduo por uma identidade é marcada por influências que funcionam 

como alicerces para essa construção e serão a base para um bom resultado. Cabe a cada um 

selecionar da maneira correta pelo que será influenciado nesse processo de formação. 

Pretendendo associar esse processo à leitura literária na juventude, fase de desenvolvimento 

identitário apresentou o ato da leitura como uma base de constituição do indivíduo. Ao 

selecionar essas obras que constituem a literatura juvenil contemporânea brasileira e 

portuguesa, O Fazedor de Velhos, de Rodrigo Lacerda e Os Livros que devoraram meu Pai, 

de Afonso Cruz, identifica-se a presença da valorização da leitura como forma de demonstrar 

ao leitor jovem, através dos protagonistas das narrativas, que ler pode ser mais extraordinário 

do que se imagina. Da mesma maneira que os jovens se espelham em personagens do cinema, 

da música, podem também querer refletir as qualidades de um personagem de um livro que 

chamou sua atenção. Os PLs dos textos podem não só influenciar seus leitores no que diz 

respeito à prática da leitura como também levá-los, ainda que indiretamente e por vias do 

simbólico, a refletirem sobre suas ideologias e paixões. 

Mediante a pesquisa de obras literárias em cujo enredo há presença de outras obras 

literárias citadas ou lidas, entende-se que há uma necessidade maior de atenção voltada para 

esse tipo de abordagem relacionadas à formação leitora de jovens e crianças. Sabendo que o 

ato da leitura contribui para o comportamento e desenvolvimento humano, deve-se considerar 

que, no bojo dessas narrativas, encontram-se influências para a construção do indivíduo em 

formação, cuja identidade ainda está em desenvolvimento. Na contemporaneidade, 

encontramos escritos de grande repercussão, os chamados best-sellers são exemplos disso. 

Uma pesquisa feita pelo Ibope em 2016, encomendada pelo Instituto Pró-livro, publicada pelo 

G1, indica que o número de leitores no Brasil subiu seis pontos porcentuais entre 2011 e 

2015, de acordo com a 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil realizada no dia 18 

de maio de 2016, que divulga que o país tem aproximadamente 104,7 milhões de leitores, isso 

é 56% da população, ou seja, há leitores (NOGUEIRA, 2016). Mas o que leem? Revistas, 

jornais, best-sellers, gibis, ou clássicos? Em que tais obras podem contribuir para o 

conhecimento e construção do indivíduo? Considerando a literatura como porta para a 

construção do sujeito e destacando aqui a importância da leitura de textos literários e sua 

influência, devemos dar a devida atenção a obras que tematizam a própria prática da leitura 

literária nas obras juvenis, que despertam para um interesse de descobertas em caminhos de 

conhecimento cultural, experiência e imaginação. 



5 
 

Como já dito anteriormente, o objeto de estudo adotado no percurso da pesquisa foi a 

análise dos perfis dos Protagonistas-leitores presentes nas obras O Fazedor de Velhos de 

Rodrigo Lacerda e Os livros que devoraram meu pai de Afonso Cruz, e posteriormente os 

procedimentos utilizados pelos autores no decorrer dessas narrativas que apregoam a 

importância da leitura literária, na infância e juventude. Dessa maneira faz-se necessário 

apresentar as contribuições dessa atividade para a formação do sujeito, e inclusive no que diz 

respeito aos processos cognitivos do indivíduo.  

Mikhail Mikhailovich Bakhtin, teórico da cultura europeia destacado como grande 

pesquisador da língua humana, intelectual dedicado ao estudo da estética e da literatura, em 

sua obra Estética da Criação Verbal (2003), afirma que: “Os estudos literários devem 

estabelecer o vínculo mais estreito com a história da cultura, e que a literatura é parte 

inseparável da cultura, não podendo ser entendida fora do contexto cultural” (BAKHTIN, 

2003, p. 360). Ao fazer tal afirmação o autor deixa nítido a indissociabilidade entre as partes, 

destacando assim a influência da cultura na literatura e vice-versa. A apropriação da cultura 

feita através da leitura literária acontece a partir da decodificação que o leitor fará durante o 

processo que tem como consequência imersão no sentido existente nas descobertas literárias. 

“Estamos falando de profundidade de sentidos jacentes do passado cultural das épocas” 

(BAKHTIN, 2003, p 365), isto é, adentrar ao conhecimento histórico e à relação contextual, 

às circunstâncias em que se produz a comunicação ou a cultura do enunciador, permitindo o 

entendimento. Arena (2010) usa o termo apropriação cultural para explicar o processo que 

ocorre no momento de contato com o texto, em consonância com Bakhtin, alega que o leitor, 

através da palavra, detecta a cultura de uma época, se apropria da história e cultura do 

homem, e através desse diálogo entre passado e presente, compõe traços culturais dissolvendo 

fronteiras de sua época.  O que caracteriza essa apropriação como importante para esse 

processo, é a estratégia da qual o leitor fará uso, como meio de compreensão do sentido do 

texto. Ao ler, automaticamente questionará o que está sendo lido, ou seja, procurando 

respostas que só serão respondidas se o leitor encontrar o sentido do enunciado. O 

conhecimento cultural faz parte de uma formação em um amplo sentido: “Ler propicia ao 

leitor um maior contato com a sua cultura e a cultura de outros povos. Em síntese, a base de 

uma sólida formação reside no ato de ler” (FILHO, 2015, p 24). Nessa perspectiva,   podemos 

considerar que, no corpus por nós analisado, a temática da apologia à leitura literária aliada às 

estratégias estéticas engendradas pelos autores concorrem para fornecer  uma base para essa 

formação, no sentido de cativar a atenção dos jovens leitores.         
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Rodrigo Lacerda
5
 nasceu em 1969 no Rio de Janeiro, é graduado em História e exerce 

a profissão de escritor, tradutor, professor e editor. Venceu duas vezes o prêmio Jabuti com as 

obras O Mistério do Leão Rampante (1995) e O Fazedor de velhos (2008), além de ter sido 

ganhador dos prêmios da Academia Brasileira de Letras com o romance Outra vida (2009), e 

Portugal Telecom, e Biblioteca Nacional. O Fazedor de velhos também trouxe outros prêmios 

como Glória Pondé e FNLIJ. A obra narra a história do jovem Pedro que vive dilemas 

comuns de um rapaz de sua idade, dentre eles um amor platônico pela melhor amiga, a 

indecisão pela escolha da faculdade que está cursando, entre outros que são recorrentes na 

vida de um jovem como ele. O que faz com que esse personagem se torne digno de nota é o 

fato de ele ser um amante da literatura; seu histórico de leituras além de atípico é fascinante 

do ponto de vista de um apaixonado pelas obras literárias. Esse interesse pelos livros o levará 

até o velho Nabuco, com o intuito de se descobrir e saber se o curso de história que ele estava 

cursando na faculdade era mesmo o que ele devia fazer. Pedro recebe orientações de que 

somente esse antigo professor da universidade poderia ajuda-lo diante desse dilema, sem 

saber ele que o velho lhe apresentaria um mundo além das letras, os confins da interpretação 

literária, e intensificaria sua paixão pela literatura. 

Em relação aos perfis dos PLs em análise, encontram-se referências históricas no 

processo de absorção cultural propiciado pela atividade leitora desses protagonistas. Em O 

fazedor de Velhos, o velho Nabuco lança para Pedro [Protagonista] a tarefa de ler O Rei Lear 

de Shakespeare a fim de fazê-lo descobrir a palavra-chave da peça, o que não só incentiva o 

jovem para um novo desafio, como também fomenta em Pedro a construção de um perfil de 

leitor crítico que a escrita um tanto rebuscada da obra demanda. Aceitando a proposta de 

pesquisa, o rapaz mergulha na análise da peça: “Escarafunchei o texto, tentando absorver o 

sentido geral do dramalhão” (LACERDA, 2008 p.56). Antes mesmo de concluir o primeiro 

desafio, o rapaz é surpreendido com outra tarefa tão complexa quanto a outra. A nova 

pesquisa se refere à Natureza humana: “Em que sentido? Em que época? – Em todos, meu 

caro, em todas” (LACERDA, 2008 p. 57). Demonstrando lealdade aos exercícios propostos 

por Nabuco, o jovem decide por associar a nova pesquisa solicitada à obra de Shakespeare.   

Começando a inserção do protagonista na ficção de mais de quatrocentos anos atrás, também 
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se inicia a descoberta de uma cultura histórica. A esse ponto do enredo, Pedro não só se 

compromete a entender a perspectiva de Shakespeare como também a se posicionar 

subjetivamente: “Comecei a me divertir. Os personagens eram muito reais. Aos poucos, 

estabeleci relações próprias com cada um deles.” (LACERDA, 2008, p 62). O que Arena 

(2010) define como atribuição de sentido, ocorre com o jovem no momento em que a escrita 

de Shakespeare começa a fazer sentido para o leitor. A relação contextual autor-obra-leitor 

ocorre no momento em que, através do enunciado verbal, o leitor estabelece com a obra 

relação contextual de natureza cultural. Conforme salienta o autor: 

 
Nessas relações entre o gênero literário [...] destaca-se o processo de atribuição de 

sentidos, considerado a pedra de toque do ato de ler. Materializado e inscrito em seu 

suporte, o gênero chega às mãos do leitor pela mediação do outro. O mediador 

espera que a obra possa manter uma relação dialógica histórica e cultural com o 

leitor. Acima de tudo, o ato de aprender a ler literatura, de construir sentidos pelos 

enunciados verbais escritos, é, ao mesmo tempo, desafiante, estruturante, 

constituinte, mas mutante, estabilizante, todavia, instabilizante, no processo de 

apropriação da cultura (ARENA, 2010, p. 17) 

 

No decorrer da narrativa, as descobertas históricas e culturais ocorrentes levam o 

protagonista a entender o sentido do texto e a viver esse sentido. Para lidar com os dilemas da 

vida como escolhas, desafios, dificuldades, Pedro não só absorve o significado do texto como 

também o faz subsistir dentro dele: “Estudar aquele personagem me fez lembrar tanto da 

minha infância!” (LACERDA, 2008, p. 63). Com o objetivo de investigar nos personagens a 

maneira de pensar, sentir, agir, de acordo com a cultura, o jovem leitor identifica em cada um, 

características semelhantes e distintas às/das que ele mesmo possui, como ideologia, 

sentimento e ponto de vista. O protagonista que exerce a função de leitor crítico da obra de 

Shakespeare terá de analisar os aspectos relevantes para uma pesquisa relacionada à natureza 

humana; com isso há uma necessidade de conhecimento cultural, pois o texto, como já foi 

dito,  refere-se a uma época distante do período vivido por Pedro. 

O português Afonso Cruz
6
, nascido em Figueira da Foz em 1971, é um escritor, 

realizador de filmes de animação, ilustrador de músico português. Trabalhou em cinema de 

animação em filmes e séries, publicou várias ilustrações na imprensa periódica, faz parte da 

banda de blues/roots The Soaked Lamb, com a qual gravou os álbuns Homemade Blues, em 

2007, em 2010, Hats and Chairs, e em 2012 Evergreens. O autor também publicou várias 
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obras de ficção que ganharam prêmios, dentro elas Os Livros que Devoraram o Meu 

Pai (2011), livro infanto-juvenil vencedor do Prêmio Literário Maria Rosa Colaço. Na 

narrativa o personagem Elias vive algo novo, acaba de completar doze anos de idade, e o 

presente que ganha da avó é a biblioteca que pertencia ao seu falecido pai Vivaldo. Um 

presente mais do que material, não eram somente livros em estantes que o menino herdou, e 

sim uma oportunidade de conhecer o pai através dos livros que pertenceram a ele: 

 
Naquele sótão, eu encontraria todos os livros de meu pai, inclusive A Ilha do Dr. 

Moreau, aquele que ele usou para adentrar o mundo da Literatura. Muito nervoso, 

recebi aquele presente. Ia finalmente conhecer meu pai, iria atrás dele, percorreria 

todas as palavras que ele percorreu, haveria de encontrá-lo por trás de uma frase, 

entre personagens de um romance qualquer. Ou assim acreditava (CRUZ, 2010, p. 

17) 

 

Cada leitura feita daqueles textos era uma forma de se imaginar no lugar do seu pai, de 

sentir o que ele sentiu ao ler aquelas obras, de ir a lugares que Vivaldo passou ao viajar no 

texto. À medida que o adolescente se envolve nas leituras, sua imaginação o acompanha, sua 

criatividade é aprimorada no decorrer de suas experiências vividas através do ato da leitura. 

Elias é um retrato daquele leitor que Mário Quintana afirma admirar: “O leitor que mais 

admiro é aquele que não chegou até a presente linha. Neste momento já interrompeu a leitura 

e está continuando a viagem por conta própria.” (QUINTANA,1973), isso porque a narrativa 

é atraída pela sua forma de explorar nas obras lidas pelo personagem os lugares em que se 

passam: 

 
Percorri algumas ruas de Londres, cenário do livro de Wells, apreciando os 

pequenos gramados e os edifícios de tijolo [...] 

O campo surgiu a nossa frente, com seu verde habitual, pontilhado de árvores e 

arbustos. Atrás de nós, ficava a fumaça das fábricas dos subúrbios londrinos. 

Subimos colinas, descemos ravinas, percorremos ermos [...] 

Nunca fui a São Petersburgo, a cidade russa onde toda essa trama se desenrola, mas, 

mal comecei a ler, senti-me caminhando pela grande avenida Nevski, com toda a 

naturalidade (CRUZ, 2010, p. 28, 37, 67).  

 

No que se refere à presença de imaginação e criatividade, nos PLs, há uma maior 

frequência de fantasias na leitura feita por Elias do que por Pedro. Se formos considerar a 

distinção de idade dos protagonistas, conclui-se que provavelmente pode ser esse um motivo 

de uma viagem mais constante nas leituras de Elias por estar nos seus doze anos, do que nas 

análises de Pedro por volta dos vinte. Mesmo que seja relativa a questão da imaginação no ato 

da leitura, identificamos nos personagens motivos diferentes de leituras; enquanto em Os 

livros que devoraram meu pai, o jovem lê por envolvimento afetivo (mais especificamente 

conhecer o pai), em O fazedor de Velhos, o protagonista se dedica a estudos das obras por 
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interesse racional: estudar a natureza humana. As leituras se diferem pelos objetivos, mas em 

se tratando da apropriação que os sujeitos fazem da cultura, ambos usam a imaginação para se 

apropriar. Vygotsky (2009, p. 24) afirma que “tendo por base a narração ou a descrição de 

outrem, ele [o leitor] pode imaginar o que não viu o que não vivenciou diretamente em sua 

experiência pessoal.” Pode-se compreender a partir das análises dos PLs, que a presença de 

criação no momento da leitura é evidente. Como já foi exemplificado, Elias passeia por 

lugares caracterizados pelo narrador dos livros que ele lê, enquanto Pedro viaja na 

profundidade dos sentimentos dos personagens de O Rei Lear. Em consonância com a teoria 

de Vygotsky, as narrativas de Rodrigo Lacerda e Afonso Cruz, através da linguagem, 

exploram a atividade criadora dos PLs: 

 
Na verdade, a imaginação, base de toda atividade criadora, manifesta-se, sem 

dúvida, em todos os campos da vida cultural, tornando também possível a criação 

artística, científica e técnica. Nesse sentido, necessariamente, tudo o que nos cerca e 

foi feito pelas mãos do homem, todo o mundo da cultura, diferentemente do mundo 

da natureza, tudo isso é produto da imaginação e da criação humana que nela se 

baseia (VYGOTSKY, 2009, p. 14). 

  

 O que ocorre como parte da atividade leitora, em meio à fantasia e imaginação é o 

conhecimento obtido através da prática, quanto mais experiência leitora o sujeito leitor tiver, 

mais estímulo encontrará para a criatividade. Em Imaginação na Literatura: A existência do 

leitor personagem, (SANTOS, p 4) a pesquisadora  utiliza o termo “Leitor personagem” para 

indicar o leitor que se faz presente na história, que permite se identificar com as situações 

vividas pelos personagens do texto lido, e também apresenta quatro categorias de leitor 

personagem, de forma que podemos identificar nos PLs a presença delas. O leitor “emotivo”, 

aquele que percebe e sente os mesmos sentimentos dos personagens: O leitor “Participante”, 

que deseja interagir; o leitor “fã”, que admira o personagem e anseia conhecê-lo; o leitor 

“juiz”, aquele que avalia e julga. Pedro, em seu processo de análise dos personagens, 

apresenta interesse no sentimento deles, admira suas qualidades, e julga seus defeitos:   

 
Quando terminei de fazer o seu perfil, fui fisgado por uma sensação desagradável. 

Estava ao mesmo tempo horrorizado pelas crueldades de Edmund, e extremamente 

atraído por sua filosofia de vida. Condenava cada um dos seus atos, mas me 

identificava com a sua ideologia, com todos os seus motivos essenciais. Embora fosse 

praticamente um mostro humano, alguma coisa nele era um reflexo de mim 

(LACERDA, 2008, p. 63). 

 

Elias, além de também perceber o sentimento dos personagens, participa da narrativa 

de forma que dialoga com eles, julgando não só o enredo como também suas práticas, ao 
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proferir a sensação de Raskolnikov em Crime e Castigo de Fiódor Dostoievski “Sentia que 

esse castigo apaziguaria sua mente inquieta pela culpa do seu crime” (CRUZ, 2010, p. 69).  

 A experiência vivenciada nos PLs é demonstrada a partir de suas interlocuções com os 

textos lidos, processo pelo qual eles se tornam leitores críticos, apropriam-se da cultura, 

apropriação essa que, de acordo com Arena (2010), quais mais intensa, mais imaginação 

desenvolverá. A importância da leitura literária é apresentada nos perfis leitores dos 

protagonistas como forma de demonstrar o conhecimento cultural, a experiência e os 

benefícios da criatividade na formação do ser humano e na construção da identidade. 

 

3 Leitura dos Clássicos: intertextualidade nas obras analisadas  

 

A literatura é um sistema vivo de obras, agindo umas sobre as outras e sobre os leitores; e só vive na 

medida em que estes a vivem, decifrando-a, aceitando- a, deformando-a  

Antônio Candido 

 

  A filósofa, escritora e crítica literária Júlia Kristeva compõe o termo intertexto ou 

intertextualidade para explicar a relação que uma determinada obra estabelece com outra(s) 

do legado literário que compõe o capital cultural humano. Ela relata o trabalho de Bakhtin 

sobre o dialogismo ou diálogo entre textos, ou seja, a relação que todo enunciado mantém 

com outros enunciados (KRISTEVA, 2005, p. 66). Nesse sentido, compreende-se que essa 

relação da literatura contemporânea com a literatura dita clássica é uma espécie de jogo de 

influências, apologia à cultura literária, diálogo com as fontes. Conforme aborda Carvalhal: 

 

[...] sabemos que a repetição (de um texto por outro, de um fragmento em um texto, 

etc.) nunca é inocente. Nem a colagem nem a alusão [...] Toda repetição está 

carregada de uma intencionalidade certa: quer dar continuidade ou quer modificar, 

quer subverter, enfim, quer atuar com relação ao texto antecessor. A verdade é que a 

repetição, quando acontece, sacode a poeira do texto anterior, atualiza-o, renova-o e 

(por que não dizê-lo?) o reinventa (CARVALHAL, 2006, p. 54)                                                                                                                 

 

Nas obras analisadas, há fortes referencias a textos consagrados clássicos da literatura, 

são citações de textos e autores pertencentes a esse universo literário, ou seja, há presença de 

intertextualidade conforme Kristeva (2005, p.68) afirma: “Todo texto se constrói como 

mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de outro texto”. Através das 

citações às obras feitas pelos personagens leitores, consideramos as narrativas juvenis aqui 

analisadas como obras engendradas por processos de intertextualidade. A partir do conceito 
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de intertextualidade apresentado por Kristeva, o autor Genette elabora tipologias intertextuais 

que colaboram para os estudos desse conceito:  

 
[...] Intertextualidade [...] defino-o de maneira sem dúvida restritiva, como uma 

relação de co-presença entre dois ou vários textos, isto é, essencialmente, e o mais 

frequentemente, como presença efetiva de um texto em um outro. Sua forma mais 

explícita e mais literal é a prática tradicional da citação (com aspas, com ou sem 

referência precisa); sua forma menos explícita e menos canônica é a do plágio que é 

um empréstimo não declarado, mas ainda literal; sua forma ainda menos explícita e 

menos literal é a alusão, isto é, um enunciado cuja compreensão plena supõe a 

percepção de uma relação entre ele e um outro, ao qual necessariamente uma de suas 

inflexões remete (GENETTE, 1982, p. 14). 

 

Os PLs mantêm um contato direto com textos renomados, suas experiências literárias 

demonstram não só uma ligação como também um interesse em estudar, refletir sobre e 

criticar essas obras, assim como Pedro de O Fazedor de Velhos, que analisa Shakespeare, 

entre outros escritores, com o objetivo de compreender a natureza humana:   

   
O ritmo do “I-Juca-Pirama” e d’”O Monstrengo” transmitia algo que eu não sabia 

definir, mas era bom. 

[...] na montanha de histórias do Eça, o que eu gosto mais é da combinação de dois 

personagens. Nada, acho, supera a amizade entre o Carlos Eduardo, protagonista do 

romance Os Maias, e o João da Ega. (LACERDA, 2008, p. 11). 

[...] 

Nem o bom I-Juca, nem o bom Eça, ninguém me deu, como o Shakespeare, tamanho 

soco de humanidade, com tantos vícios, virtudes e sentimentos (LACERDA, 2008, 

p. 57). 

 

Identifica-se no perfil leitor desses protagonistas não simplesmente ou apenas, jovens 

que leem, mas leitores críticos que examinam o texto. Elias em Os livros que devoraram meu 

pai (2010), apesar da pouca idade, assimila as escritas de maneira criativa com total entrega; o 

que torna a narrativa ainda mais atrativa é a forma como o jovem leitor percorre esses textos, 

a intertextualidade presente na produção de Afonso Cruz, é demonstrada através da ligação 

entre os clássicos criada pelo personagem, ele consegue explorar os caminhos da escrita 

fazendo com que cada leitura suceda a outra, de A Ilha do Dr. Moreau de Herbert George 

Wells, para A ilha do tesouro Robert Louis Stevenson, as histórias de Lao Tsé, Crime e 

castigo de Fiódor Dostoievski, entre outros:  

   
O tempo foi passando, parágrafo por parágrafo, e um dia voltei a olhar  para o 

exemplar de A Ilha do Dr. Moreau. E o li. (CRUZ, 2011, p.26) 

[...] 

Uma semana depois, encontrei-me de novo sentado com Stevenson. Apesar de ele 

ser um grande escritor, cabíamos os dois, com folga, na poltrona que pertencera a 

meu pai. Bebi um chá com ele, observando-o na capa, olhos nos olhos: O Estranho 

Caso de Dr. Jekyll e do Sr Hyde, lia-se em letras imponentes, de outros séculos 

(CRUZ, 2011, p 48). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fiódor_Mikháilovitch_Dostoiévski
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As obras de Rodrigo Lacerda e Afonso Cruz fazem alusão a textos da Literatura 

Clássica; entende-se através dessas referências, o destaque à importância desses clássicos, 

como forma de apresentar a necessidade dessas leituras a serem feitas. Michael Dirda, autor 

de O prazer de ler os clássicos (2010), classifica em sua obra, alguns dos grandes escritores 

lidos por Pedro e Elias. Ele afirma: “Os clássicos são clássicos não por serem educativos, mas 

porque as pessoas consideraram que mereciam ser lidos, geração após geração, século após 

século” (DIRDA, 2010 p.1). Em Os livros que devoraram meu pai (2010) o protagonista Elias 

tem um grande amigo que faz parte da narrativa tornando-a ainda mais representativa no que 

diz respeito a referências intertextuais, pois Bombo [amigo] sempre tem uma história para 

contar, nelas há sempre a presença de um chinês, e não propositalmente todos eles têm o 

mesmo sobrenome “Tsé”. Na narrativa as histórias são criadas por Bombo, não é um texto 

lido ou citado: “Vou lhe contar uma história chinesa que inventei agora mesmo – ele me disse. 

A história do Carcereiro de Lao Tsé” (CRUZ. 2010 p. 58). Lao Tsé, o personagem inventado 

por Bombo, foi na verdade um filósofo e escritor chinês, autor do clássico Tao te ching, (350 

e 250 a.C), um dos livros mais traduzidos do mundo: “as páginas de Lao Tsé são uma 

alternativa reconfortante ao excessivo entusiasmo e ao espírito empreendedor dos ocidentais 

[...] o livro nos ensina a praticar a modéstia, o repouso e a espontaneidade” (DIRDA, 2010 p. 

97). Para Dirda, se há um livro na literatura ocidental que deve ser lido, esse livro é o Tao te 

Ching. Ele conclui que a obra de Lao Tsé deve ser lida pela serenidade e intuições que 

oferece. 

Outro autor de grande relevância citado é o José Maria Eça de Queiros, um dos mais 

importantes escritores portugueses.  Pedro, em O Fazedor de Velhos, tem uma relação ainda 

mais íntima com esse autor, isso porque o escritor português é o autor predileto de seu pai. 

Pedro descreve seu pai como um advogado bem-sucedido, ainda demonstra curiosidade ao 

dizer que não sabe como seu pai encontrava tempo para ler tantos livros, já que sempre o via 

com um livro em mãos, especialmente as obras do Eça: 

 
Eu gostava mais se eles contavam uma história. 

Talvez por causa disso, quando meu pai começou a me recomendar livros de prosa, 

fossem romances ou volumes de contos, eu tenha gostado tanto daquele que era o 

seu autor predileto. Um outro português, chamado Eça de Queirós [...] sobretudo, 

não criava apenas uma história para cada romance, criava milhares, e milhares de 

personagens também (LACERDA, 2008, p. 11).    

 

 O protagonista leitor resume a obra de Eça, Os Maias, destacando a relação entre dois 

personagens, Carlos Eduardo e João da Ega. Ele chama a atenção para a maneira como Eça 

escreve, afirmando que “à medida que fui conhecendo seus livros, foi virando a minha 
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filosofia de vida” (LACERDA, 2008, p. 15). Para DIRDA (2010), Eça de Queirós, “além de 

ser um escritor de primeira linha, é bastante divertido”. Dirda também se refere ao escritor 

português de maneira atraente e em consonância com o personagem Pedro. 

 O autor Ítalo Calvino em Por que ler os clássicos (1993) apresenta um ensaio 

excepcional sobre obras que fizeram história, e mais ainda, discorre sobre atributos 

relacionados à prática leitora dessas escritas. O autor diz que “Os clássicos são livros que 

exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis e também quando 

se ocultam nas dobras da memória [...]” (CALVINO, 1993, p. 10), o que exemplifica a 

relação dos PLs com os textos lidos por eles. Pedro mantém uma forte ligação com as obras 

que lê, e não somente um sentimento de prazer, mas de admiração: 

    
Outro gosto que eu e a Mayumi tínhamos em comum: literatura. Tudo bem que ela 

não era de ler os clássicos, meus preferidos, e se interessava mais por escritores novos. 

Uma bela hora, num daqueles primeiros dias, recitei de cabeça, por mera provocação, 

o começo d’O Guarani de Jose de Alencar [...) (LACERDA. 2008, p. 79). 

 

Elias apresenta, através do contato com os livros herdados do pai, uma conexão mais 

profunda não só com a leitura dos textos, mas com o significado que a literatura transmite e o 

sentimento que surge através da leitura, nisso, “os clássicos não são lidos por dever ou por 

respeito, mas só por amor” (CALVINO 1993, p. 12), conforme observamos a seguir: 

 
Eu e meu pai temos isto em comum. Penso que foi o que lhe aconteceu. Ficou perdido 

no meio das letras, dos títulos, perdido no meio de todas as histórias que lhe 

habitavam a cabeça. Porque nós somos feitos de histórias, não é de DNA e códigos 

genéticos, nem de carne e músculos ou pele e cérebro. E sim de histórias. Meu pai, 

tenho certeza, perdeu-se nesse mundo, e agora ninguém consegue interromper sua 

leitura (CRUZ, 2011, p.24). 

 

Outra referência de grande importância é a literatura clássica russa, o que tanto Afonso 

Cruz quanto Rodrigo Lacerda apresentam em suas narrativas. Dentre os livros que o pai de 

Pedro tinha sempre em mãos estavam presentes os escritores russos: “Eram imensos e tinham 

450 mil personagens todos com um monte de nomes pra lá de estranhos. Os próprios autores 

tinham nomes esquisitos e difíceis de pronunciar, como Dostoiévski, Turguêniev, esses bichos 

‘os russos’...” (LACERDA, 2008, p. 18). Elias de Os livros que devoraram meu pai (2010) 

tem uma relação ainda mais intensa com um desses escritores russos. O jovem leitor vai além 

da leitura, em sua imaginação ele percorre o espaço descrito pelo russo Dostoiéviski em sua 

obra Crime e castigo: “Nunca fui a São Petersburgo, a cidade russa onde toda essa trama se 

desenrola, mas, mal comecei a ler, senti-me caminhando pela grande avenida Nevski, com 

toda a naturalidade” (CRUZ, 2010, p. 67). Elias conta um pouco da história desse personagem 
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Raskolnikov como um narrador onisciente, e um dos seus ideais era ir ao encontro desse  

personagem misterioso, que poderia ajudá-lo a encontrar seu pai: “Tinha de encontrar um 

assassino para encontrar meu pai” (CRUZ, 2010, p. 83)..  Calvino explica claramente esse 

sentimento de uma leitura dos clássicos russos na juventude afirmando que: 

 
[...] é na relação entre leitor e livro que sucede alguma coisa: lançamo-nos à leitura 

com a ânsia de interrogação das leituras juvenis, de quando - precisamente -líamos 

pela primeira vez os grandes russos, e não buscávamos esse ou aquele tipo de 

"literatura", mas um discurso direto e geral sobre a vida, capaz de colocar o particular 

em relação direta com o universal, de conter o futuro na representação do passado 

(CALVINO 1993, p. 186). 

 

 Autor de prestígio e grande referência da Literatura clássica não só é citado como 

investigado e analisado por Pedro. O poeta e mais conhecido dramaturgo do mundo, William 

Shakespeare é modelo a ser seguido de escritor cujas obras são inesquecíveis, consideradas as 

mais lembradas. Lacerda em O fazedor de Velhos (2008) não somente faz menção a esse autor 

como também utiliza uma de suas obras como objeto de estudo do personagem Pedro. O Rei 

Lear (1605) é uma tragédia teatral de Shakespeare que o protagonista utiliza para estudar a 

natureza humana. Cada personagem apresenta uma personalidade que o jovem leitor investiga 

estabelecendo relações com cada um deles, ou seja, Pedro critica suas ideologias, elogia seus 

pontos fortes, e os compara a ele mesmo. Ele traça um perfil de cada personagem aplicando 

seu senso crítico e julgando as atitudes dos mesmos, como por exemplo, no trecho abaixo em 

que, ao analisar o perfil de Edmond o jovem personagem leitor relaciona o sentimento dele 

mesmo ao personagem de Shakespeare: 

    
Esse bastardo, capaz de crimes horríveis para sair da sua condição de filho de segunda 

classe [...] Condenava cada um de seus atos, mas me identificava com a sua ideologia, 

com todos os seus motivos essenciais [...] Que irmão mais moço não se sente um 

pouco bastardo? [...] Quando criança, eu tinha tanto ciúme da minha irmã mais velha 

[...] Estudar aquele personagem me fez lembrar tanto da minha infância! (LACERDA, 

2008, p. 63). 

 

Ana Maria Machado denomina essa prática de “Ler Criticamentecriticamente”, ou 

seja, “significa que não se lê para concordar servilmente em atitude reverente, mas também 

não se lê para discordar e refutar...” (MACHADO, 2002, p. 99). Em Como e Por que ler os 

clássicos desde cedo, a autora apresenta a importância dessas obras destacando grandes 

autores, dentre eles Shakespeare: “O maior escritor da época elisabetiana deixou para sempre 

sua marca na cultura mundial” (MACHADO, 2002, p. 56). A escritora não só demonstra a 

grandeza desse autor como apresenta a riqueza de sua obra O Rei Lear, afirmando ser a 

tragédia uma “possibilidade de leitura muito rica por parte dos leitores jovens” (MACHADO, 
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2002, p. 67). Ao nos depararmos com a opinião da autora claramente identificamos nos PLs 

esse perfil de leitor dos clássicos, e assim como Machado apresenta em suas considerações, os 

protagonistas leitores dos corpora em análise demonstram em suas descobertas leitoras essa 

qualidade, e no decorrer da narrativa atingem uma formação ideológica que colabora para a 

criação da identidade e desenvolvimento como indivíduo. A autora afirma que: 

 
Ler uma narrativa literária é um fenômeno de outra espécie. Muito mais sutil e 

delicioso. Vai muito além de juntar letras, formar sílabas, compor palavras e frases, 

decifrar seu significado de acordo com o dicionário. É um transporte para outro 

universo, onde o leitor se transforma em parte da vida de um outro, e passa a ser 

alguém que ele não é no mundo quotidiano (MACHADO, 2002, p. 77). 

  

 Dentre os escritores apresentados pela autora há também outro muito citado por Elias 

de Os livros que devoraram meu pai (2011), Robert Louis Stevenson, autor de A Ilha do 

Tesouro. Texto lido por Elias, em que a narrativa é cheia de mistérios e ação, tem como 

personagem principal um jovem corajoso que vai em busca de um tesouro e no decorrer desse 

processo desvenda mistérios, enfrenta batalhas e faz grandes descobertas. O texto prende a 

atenção do leitor de modo que transmite a sensação de estar vivenciando aqueles 

acontecimentos:  

A lista era interminável, mas quem o procurava era o Stevenson. Peguei dois livros 

dele: A Ilha do Tesouro e O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde. Havia um 

terceiro, sobre um tal Florizel, príncipe da Boêmia, mas decidi deixar este para depois. 

Folheei os dois primeiros a procura de anotações. Não encontrei nenhuma em nenhum 

deles, e comecei por ler o da Ilha do Tesouro, por me parecer ter um título mais 

sugestivo (CRUZ, 2011, p. 43). 

 

O senhor Utterson, advogado, era um homem de compleição severa, jamais iluminado 

por um sorriso. Depois, me perdi naquela história que fala de um homem que, através 

de uma poção, permite a existência de um alter ego sem problemas de consciência, 

capaz de praticar o mal sem que isso lhe tire o sono. Um lado da personalidade 

completamente livre de consciência moral. Chama-se Hyde, esse lado que, em inglês, 

é homófono de “escondido”. É a parte negra de cada um de nós, todos temos esse lado 

mal; até eu, que sou boa pessoa, o tenho, como se poderá confirmar. Esse meu lado 

escuro viria a luz com aquelas trevas todas que o caracterizam (CRUZ, 2011, p. 48). 

 

Para Machado (2002, p. 87) “A ilha do tesouro tem uma fina observação sobre o 

processo de curiosidade e do medo [...] um livro que brinca com o medo do leitor [...] sobre o 

bem e o mal ambíguos, [...] sobre o fim da inocência e os caminhos do crescimento.” A 

menção a esse texto feita por Afonso Cruz não é simples referência a uma obra conhecida e 

intitulada literatura clássica, e sim, uma grande demonstração de que Stevenson apresenta um 

personagem jovem com as características do jovem de qualquer época, ou seja, aquele sujeito 

que vai em busca dos seus ideais, que sofre, descobre, conquista e além de tudo, experimenta 

algo novo. Há semelhanças entre o personagem de Stevenson e os PLs Elias e Pedro, que 
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através das leituras vivenciam experiências extraordinárias e se descobrem nas narrativas. O 

contato dos PLs com esses clássicos confere experiências, e como consequência disso uma 

estrutura formadora capaz de transformar os jovens protagonistas em leitores críticos. Mais 

que isso, Rodrigo Lacerda e Afonso Cruz em suas narrativas utilizam estrategicamente a 

intertextualidade para possibilitarem ao leitor dessas obras juvenis contemporâneas possíveis 

leituras desses clássicos, transmitindo assim a importância desses textos e a valorização 

dessas produções como forma de expor ideologicamente suas considerações sobre elas, e 

demonstrando que vale muito a pena conhecer e se aventurar nessas grandes obras. 

 

 

4   Relação dialógica (Autor, obra e leitor) e a formação de uma literatura voltada para 

o jovem leitor 

 

O autor não é o agente da vivência espiritual [...] ele é a única energia ativa e formadora 

Mikhail Bakhtin 

 

 Desde os primórdios da escrita literária se faz presente uma voz, a expressão de um ser 

pensante que manifesta seus sentimentos, pensamentos, reflexão e ideologia. A criação 

artística de um escritor traz consigo características, traços e particularidades a serem 

investigadas de modo que venha fumegar o interesse em desvelar a origem daquela criação. 

Não há dúvidas de que cada produção literária surge a partir de um sentimento traduzido em 

palavras, ou fato ocorrido, sendo exposto através de uma narrativa. Pode-se afirmar também 

que entre esses modos de expressão há presença da subjetividade do autor. Ao ser investigada, 

uma obra tende a apresentar propriedades comuns de seu produtor, e sendo a linguagem um 

atributo humano, através dela o indivíduo pode expor seus pontos de vista e considerações 

relacionadas ao tema da obra. Conforme apresenta Bakhtin (2003, p. 8): 

 
[...] o mais comum é extrair o material biográfico das obras e vice-versa, explicar pela 

biografia uma dada obra, e aí se consideram plenamente satisfatória as justificações 

puramente factuais como, por exemplo a simples coincidência entre fatos das vidas da 

personagem e do autor, destacam-se extrato da obra na pretensão de que tenham 

algum sentido.  

  

É evidente que o autor se ordena pelos seus valores, sendo assim, a língua funciona 

como um meio de expressão pelo qual o escritor exprime suas concepções. Os PLs 

investigados apresentam características semelhantes em relação ao perfil leitor. No decorrer 
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das narrativas identificamos o tipo de leitor crítico representado pelos personagens, conforme 

já abordamos aqui, porém, se analisarmos do ponto de vista biográfico de Rodrigo Lacerda e 

Afonso Cruz, salienta-se que há alguns pequenos indícios que poderíamos considerar 

autobiográficos, já que os personagens leitores apresentam características que coincidem com 

fatos verificados biograficamente na história de vida dos autores das obras. As opiniões e 

pensamentos dos protagonistas a respeito da literatura e hábitos de leitura se tornam assim um 

reflexo da vida de cada autor. Se considerarmos o fato de Pedro em O fazedor de velhos ser 

um graduando do curso de História e o fato de Rodrigo Lacerda ser um escritor formado em 

História, podemos considerar que essa narrativa juvenil seria um relato autobiográfico?  Já 

que a narrativa apresenta um conflito de Pedro em relação ao curso ele está fazendo, seria esse 

um conflito também enfrentado pelo criador do personagem em sua juventude? Há uma 

relação, ou diálogo entre personagem e autor, conforme Bakhtin (2003, p. 16) apresenta, “o 

reflexo do autor se deposita na alma ou nos hábitos do personagem”. 

O autor Afonso Cruz apresenta em sua narrativa, Os livros que devoraram meu pai, 

um perfil de leitor ainda mais jovem que o personagem Pedro de O fazedor de velhos. O 

menino Elias que acaba de fazer doze anos abre as portas de um mundo diferente, seria esse 

personagem um retrato de Afonso aos doze anos? “O artista trabalha a língua na medida em 

que ela venha tornar-se meio de expressão artística” (BAKHTIN, 2003, p. 177). A paixão pela 

literatura, em especial os clássicos, fez com que esses grandes autores de narrativas juvenis 

pudessem contribuir para fomentar o processo de formação leitora dos jovens. Conforme 

Galvão apresenta em sua Dissertação A Leitura dialógica e a formação do leitor: 

 

Nesses romances, as personagens são veículos de posições ideológicas. Elas 

exprimem uma única visão de mundo, uma ideologia dominante, a do próprio autor da 

obra. Embora nesses romances muitos personagens falem, todos eles exprimem a voz 

do autor (GALVÃO, 2004, p. 145). 

 

Nas características dos perfis de leitores críticos presentes nos PLs, através das leituras 

das obras intertextuais, temos leitores em desenvolvimento, apesar da ideologia autoral 

marcada no texto, temos a presença de um retrato da juventude em formação, ou seja, Pedro e 

Elias ainda em formação ideológica passam por dilemas que serão parte crucial para a 

construção desses indivíduos. Esse processo exige não somente conhecimento dos pontos de 

vista dos autores das obras lidas por eles, mas também uma construção de seus próprios 

pontos de vista. A construção da subjetividade através das experiências literárias é a maior 

contribuição para a formação do leitor jovem. Ao lermos a obra de Lacerda, observamos que 

Pedro descreve acontecimentos inesquecíveis que foram cruciais para sua formação 
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ideológica e identitária, suas descobertas, sentimentos, emoções relacionadas à literatura; cria-

se no leitor dessa narrativa juvenil a sensação de que o ato de ler pode transformar um 

indivíduo, tornando-se significativo para sua formação. As decisões a serem tomadas por 

Pedro refletem-se na criação de um sujeito capaz de criticar, escolher e se orientar através de 

seus conhecimentos: 

 

[...] eu percebi que a profissão de historiador é maravilhosa, mas, como romancista, eu 

não precisava ser só historiador [...] No correr do processo, reparei que minha relação 

com a vida estava melhor [...] as tristezas do mundo pareciam ter solução. Quando vi, 

tudo ganhara uma luz diferente (LACERDA, 2008, p. 121)   

 

Elias retrata o perfil de uma criança em transição, da infância à adolescência, 

descobrindo o sentimento de saudade, dor, obrigações. Considerando que essas duas obras 

foram potencialmente produzidas para o público juvenil, podemos observar que há uma 

grande influência para a formação dos jovens como seres humanos descobrindo a natureza do 

homem, e, é claro, contribuindo para a formação de jovens leitores.  

 

5  Conclusão 

 

 Ao conferir o protagonismo a leitores, em suas narrativas, esses autores não constroem 

uma narrativa linear, tradicional, disposta a simplesmente ´contar´ determinado enredo; ao 

contrário, parecem complexificar a narrativa, por meio de estratégias como a 

intertextualidade, valendo de tais recursos composicionais, ampliam o leque de possíveis 

leituras do texto, pressupondo um jovem leitor mais participativo, crítico e criativo. Não é tão 

pertinente ficar tentando descobrir se as obras são ou não são autobiográficas, mas sim a 

função que elas exercem junto aos jovens leitores: de serem apologia à leitura de literatura. 

 A presença de protagonistas leitores nas narrativas revela para o jovem leitor 

contemporâneo  a importância da literatura, capaz de modificar a vida em todos os âmbitos, 

sejam eles emocionais, profissionais e psicológicos. As possibilidades de refletir sobre as 

questões da vida através da literatura a tornam fundamental para o suporte pessoal do 

indivíduo. 

 Os autores Rodrigo Lacerda e Afonso Cruz oferecem-nos suas poéticas e atrativas 

produções apresentando aos leitores a ideia de que a literatura é mais do que um objeto para 

uso de entretenimento; suas estratégias narrativas evidenciam a importância do  conhecimento 

literário que cada PLs adquirem, a estruturação de suas ideologias e concepções de mundo. 

Assim sendo, considera-se as obras abordando temática literária propicia a entusiasmar os 
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leitores dessas narrativas juvenis a conhecer  essas obras citadas pelos PLs e vivenciar as 

experiências por eles retratadas. Trata-se de literatura a serviço da literatura, ambas da mais 

alta qualidade! 

 

Porque um homem é feito de histórias, e não é de DNA e músculos e ossos. Histórias. 

Afonso Cruz 

 

Referências bibliográficas  

 

ARENA, Dagoberto Buim. A literatura infantil como produção cultural e como instrumento 

de iniciação da criança no mundo da cultura escrita. In: SOUZA, Renata Junqueira de. Ler e 

compreender estratégias de leitura. Campinas SP: Mercado de Letras, 2010 p. 13 – 44. 

 
AFONSO Cruz. Wikipédia. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Afonso_Cruz>. Acesso em: 

02 Abr. 2017, 14h43min. 

 

BAKHTIN, Mikhail Mikhailovich. Estética da criação verbal. Tradução Maria Ermantina 

Galvão G. 2º ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

 

CALVINO. Ítalo. Por que ler os clássicos. Tradução Nilson Moulin. 2º ed. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1993. 

 

CARVALHAL, Tânia Franco. Literatura comparada. São Paulo: Ática, 2006. 

 

CRUZ. Afonso. Os livros que devoraram meu pai. São Paulo: Leya, 2011. 

 

DIRDA, Michael. O prazer de ler os clássicos. Tradução Rodrigo Neves. São Paulo: WMF 

Martins Fontes, 2010. 

 

GALVÃO, Eliane Aparecida. A leitura dialógica e a formação do leitor. Assis- SP: 

UNESP, 2004. 

 

GENETTE, Gérard.  Palimpsestes: A literatura de segunda mão. Tradução Cibele Braga. 

Paris: Éd. du Seuil, 1982. 

 

FILHO, Cesário Avim Pereira. Por que é importante Ler Literatura. In: CASER, Maria Mirtis, 

SOUZA, Santinho Ferreira de. Por que é importante ler Literatura. Vitória: EDUFES, 

2015. 

  

JOUVE, Vincent. A leitura. Tradução Brigitte Hervor. São Paulo: Unesp, 2002 

 

KRISTEVA, Julia. Introdução à semanálise. Tradução: Lucia Helena França Ferraz. 2 ed. 

São Paulo: Perspectiva, 2005. 

 

LACERDA. Rodrigo. O fazedor de Velhos. São Paulo: Cosac Naify, 2008. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Afonso_Cruz


20 
 

MACHADO, Ana Maria. Como e por que ler os clássicos universais desde cedo. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2002. 

 

NOGUEIRA, Mariana. Número de Leitores no Brasil sobe 6 porcentuais em 2011 e 2015, diz 

pesquisa. G1, 2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/educacao/noticia/numero-de-

leitores-no-brasil-sobe-6-entre-2011-e-2015-diz-pesquisa.ghtml>. Acesso em: 21 Set. 2016, 

12h11min. 

 

 

OLIVEIRA, Ester Abreu Vieira de. Por que ler literatura é importante. In: CASER, Maria 

Mirtis, SOUZA, Santinho Ferreira de. Por que é importante ler Literatura. Vitória: 

EDUFES, 2015. 

 

QUINTANA, Mario. A arte de Ler. Do caderno H Editor Globo, 1973. Disponível em: 

<http://www.releituras.com/mquintana_cadernoh.asp> Acesso em: 28 Set. 2016, 11h08min. 

 
RODRIGO, Lacerda. Wikipédia. Disponível em:  

< https://pt.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Lacerda>. Acesso em: 02 Abr. 2017, 14h43min. 

 

SANTOS, Deliane do Nascimento. Imaginação na Literatura: A existência do leitor 

personagem. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

YUNES, Eliana. Ler e pensar. In: CASER, Maria Mirtis, SOUZA, Santinho Ferreira de. Por 

que é importante ler Literatura. Vitória: EDUFES, 2015. 

 

VYGOTSKY, L.S., Imaginação e criatividade na infância. Tradução: Voobrajenie e 

Tvortchestvo v detskom vozraste. São Paulo: Ática, 2009. 

 

http://g1.globo.com/educacao/noticia/numero-de-leitores-no-brasil-sobe-6-entre-2011-e-2015-diz-pesquisa.ghtml
http://g1.globo.com/educacao/noticia/numero-de-leitores-no-brasil-sobe-6-entre-2011-e-2015-diz-pesquisa.ghtml
http://www.releituras.com/mquintana_cadernoh.asp

