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RESUMO 

Concernente à construção de uma epistemologia sobre o subsistema literário juvenil, o 

presente estudo compreende as representações de leituras em narrativas juvenis 

contemporâneas, considerando que essa temática propicia valorização da leitura literária 

na juventude. Ao optarmos pela análise de narrativas que tematizam a própria literatura, 

contemplamos como mote de pesquisa a metaficção, como sendo ficção sobre ficção, 

compreendendo a função metalinguística das narrativas, uma vez que os autores se voltam 

para o próprio código, ou seja, a linguagem literária, a leitura e a literatura por meio delas 

próprias. Analisamos também as relações interpessoais entre os personagens, assim como 

o interesse deles na descoberta do sentido da escrita, e no desenvolvimento pessoal e 

intelectual, conhecimento cultural, histórico, de mundo e pessoal, considerando também 

a partir disso, que questões intertextuais, também constituem objetivos da presente 

pesquisa. Devido ao fato de essa dissertação estar vinculada à linha 2 do Programa de 

Pós-graduação em Estudos da Linguagem, convém discorrermos sobre as articulações 

entre os temas identidade, memória e cultura que correspondem à área de concentração 

do supramencionado Programa. As obras estudadas contemplam três perspectivas sob o 

ponto de vista autoral, a narrativa brasileira “O fazedor de Velhos” (2008), de Rodrigo 

Lacerda; a portuguesa “Os livros que devoraram meu pai” (2011), de Afonso Cruz; e a 

mexicana “O Livro Selvagem” (2011), de Juan Villoro. A investigação foi realizada com 

o intuito de compreender o perfil e o comportamento dos protagonistas leitores das 

narrativas e, portanto, foram acionados aportes teóricos e crítico-analíticos ancorados em 

teorias relacionadas aos estudos da literatura e conceitos estéticos fundamentados por 

Calvino (1993), Compagnon (1996, 1999), Eco (1991), Jouve (2002), Eagleton (2006), 

Todorov (2009) e Fiorin (2013). Como o corpus de nossa pesquisa é constituído por 

narrativas juvenis, recorremos às contribuições de todo um manancial histórico e teórico-

crítico publicado, a partir do ano 2000, sobre esse subsistema literário, tais como 

Ceccantini (2000, 2004), Coelho (2000), Colasanti (2004), Turchi (2006), Luft (2010), 

Martha (2010), Gregorin (2011), Resende (2008), além de outros totalizadores para o 

estudo. 

 

Palavras-Chave: Literatura. Personagem-Leitor. Juventude. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Concerning the construction of an epistemology about the juvenile literary subsystem, the 

present study comprehend the representations of readings in contemporary juveniles 

narratives, considering that this theme provides valorization of literary reading in youth. 

When opting for the analysis of narratives that focus on own literature, we contemplate 

as a research motto the metafiction, as being fiction about fiction, understanding the 

metalinguistic function of narratives, since the authors turn to the code itself, that is, the 

language literary, reading and literature through them. We also analyze the interpersonal 

relationships between the characters, as well as their interest in discovering the meaning 

of writing, and in the personal and intelectual development, in the cultural, historical, 

world and personal knowledge, also considering that intertextual issues also constitute 

objectives of this research. Due to the fact that this dissertation is linked to line 2 of the 

Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem, we should discuss the 

articulations between the themes of identity, memory and culture that correspond to the 

area of concentration of the aforementioned Program. The studied works contemplate 

three perspectives from the author's point of view, the Brazilian narrative “O fazedor de 

Velhos” (2008), by Rodrigo Lacerda; the Portuguese “Os livros que devoraram meu pai” 

(2011), by Afonso Cruz; and the Mexican “O Livro Selvagem” (2011), by Juan Villoro. 

The investigation was conducted with the intention of understand the profile and behavior 

of the protagonists who read the narratives and, therefore, theoretical and critical-

analytical contributions based on theories related to the studies of literature and esthetic 

concepts based on Calvino (1993), Compagnon (1996, 1999), Eco (1991), Jouve (2002), 

Eagleton (2006), Todorov (2009) and Fiorin (2013). As the corpus of our research 

consists of juveniles narratives, we resort to the contributions of a whole historical and 

theoretical-critical source published, from the year 2000, on this literary subsystem, such 

as Ceccantini (2000, 2004), Coelho (2000), Colasanti (2004), Turchi (2006), Luft (2010), 

Martha (2010), Gregorin (2011), Resende (2008), in addition to other totalizers for the 

study. 

 

Keywords: Literature. Character-Reader. Youth. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns momentos, algumas coisas, ou pessoas, cheiros, 

visões, objetos e lembranças, nos põem em contato com o passar 

do tempo. Tudo o que nos emociona, tudo o que nos toca fundo, 

é o tempo chegando e indo embora. Se eu pudesse dar um 

conselho a vocês, eu diria: não queiram nunca ser eternamente 

jovens; gostar de viver é gostar de sentir, e gostar de sentir é 

necessariamente, gostar de envelhecer.  

 

Rodrigo Lacerda (2008, p.38) 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

• Prólogo: Por que ler? Por que leio?  

 

Falar de Literatura Infantil e Juvenil é um exercício relacionado à minha memória. 

Por isso, escrevo esta nota introdutória na primeira pessoa do singular e o restante do 

texto na primeira do plural. Antes de ser professora, ou mesmo pesquisadora, eu fui, 

quando criança e jovem, uma leitora e, naturalmente, ainda o sou. Falar de infância e 

adolescência remete às minhas primeiras leituras, ao modo como eu me apaixonei pela 

literatura ainda criança. Trago esse afeto para a minha pesquisa e, com satisfação casada 

com prazer e emoção, vivencio, de maneira efervescente, a paixão por esse objeto de 

investigação. Um resgate das minhas experiências leitoras e o aflorar das lembranças 

desse meu encontro com a literatura propicia entusiasmo ao se tratar de literatura e 

juventude. 

  Ao examinar as formas de construção do saber, constato uma maior atividade 

exercida no âmbito da pesquisa científica voltada para o conhecimento do funcionamento 

das coisas de modo benéfico para o ser humano em busca de novas maneiras de uma 

melhor vivência. O pesquisador percebe um problema teórico e prático que necessita ser 

solucionado e elabora uma hipótese fazendo testes para se chegar a uma conclusão, 

conforme explica Laville e Dionne (1999, p. 17), pois, o homem enfrenta constantemente 

o dever de usufruir do saber, construindo-o e colocando em prática, tudo para facilitar sua 

existência e ajudá-lo a sobreviver. O modo considerado mais eficiente para se chegar a 

essa descoberta é a pesquisa científica e é através da experiência e observações pessoais, 

que o ser humano alcança tal realização.  

É por isso que refletir sobre o papel da leitura, principalmente, em minha vida é 

pensar a respeito das razões que me levaram a ser leitora, antes mesmo de pesquisadora 

da literatura. Considerar a leitura literária como prática de vida e experiência criativa 

implica discutir sobre os motivos que me trouxeram até aqui. Posso afirmar com toda 

certeza que leio, antes de tudo, para vivenciar novas experiências, as quais a vida real não 

me permite viver, mas é, a partir dessas experiências, que posso enxergar melhor a vida, 

o outro e a mim mesma, e, como consequência disso, posso produzir conhecimento a 

partir de um exercício de prazer, imaginação e desenvolvimento. 
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• Trilhas da investigação   

 

Na concepção do renomado autor e pesquisador Umberto Eco (1994, p. 7), “Numa 

história sempre há um leitor, como o ingrediente fundamental não só do processo de 

contar uma história, como também da própria história”. Diante dessa percepção, o 

presente estudo tem como objetivo analisar narrativas que tematizam a leitura literária a 

partir das performances leitoras dos protagonistas, isto é, narrativas que conferem 

protagonismo a personagens leitores, compreendendo também, como se dão os processos 

de construções das narrativas, considerando recursos metaficcionais, metalinguísticos e 

intertextuais.  

O maior interesse na investigação de tais narrativas é elucidar a composição da 

arte literária, mais especificamente, a da literatura juvenil contemporânea, da qual tais 

obras constituem exemplares bem realizados. Nessa perspectiva, nossa hipótese é a de 

que a presença de personagens leitores em narrativas juvenis pode estar ligada a um 

empenho, por parte dos autores, em contribuir para com a processo de formação de jovens 

leitores 

A pesquisa se justifica na medida em que apresenta pertinência cultural, ao 

fomentar a leitura dos textos literários, 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 o requinte 

composicional de obras representativas, tornando evidente que a literatura juvenil não é 

um gênero menor, se comparado à literatura num sentido mais amplo.  

As questões epistemológicas sobre as quais nos debruçamos são a adolescência e 

a juventude cuja leitura esteja em questão na vida dos personagens. Nomeamos esses 

sujeitos de Protagonistas-Leitores, doravante PLs1.  As perspectivas teóricas que 

                                                           
1 Protagonista-leitores: Forma pela qual doravante denominaremos os protagonistas das 

narrativas. 
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subsidiaram o desenvolvimento da pesquisa se caracterizam por uma natureza 

interdisciplinar, a demandar aportes teóricos dos mais variados campos de conhecimento.  

Nesse sentido, a partir do capítulo 1, essa investigação se estrutura tratando, pois, 

da teoria literária na contemporaneidade em seus percursos dirigidos à leitura, seguida de 

uma breve observação sobre o papel da linguagem nessa fase específica da literatura (1.1) 

e, finalizando o capítulo, tecemos considerações sobre o papel do leitor na literatura (1.2)., 

No capítulo 2, ajuizamos sobre os recursos utilizados que fazem parte das estratégias 

textuais manejadas pelos autores, como a metaficção em seus procedimentos 

metalinguísticos e intertextuais que compõem as narrativas. No capítulo 3, investigamos 

a atuação dos protagonistas em cada uma das narrativas que constituem nosso corpus de 

análise, mediante suas leituras literárias, analisando-os e caracterizando-os de acordo com 

as teorias abordadas.  

Objetivamos, ao longo da pesquisa, realizar uma análise do trabalho com a 

linguagem operado na epiderme dos textos ficcionais, bem como os temas e subtemas a 

eles relacionados: relações interpessoais entre os personagens, interesse pela leitura e 

conhecimento cultural, histórico, de mundo e pessoal adquiridos por esses personagens 

leitores e pelo jovem leitor empírico.  

Autores e estudiosos evidenciam em seus estudos a importância indispensável da 

compreensão do fenômeno literário e o papel do leitor. A função e o significado da 

presente investigação perpetuam nos próprios escritos que representam os feitos do 

contato com os livros sobre o indivíduo e sua importância para a construção da identidade 

social. Os comportamentos dos protagonistas em relação aos livros lidos se direcionam 

para uma consciência de si e das implicações sociais do mundo em que esses jovens 

vivem.  

No tocante à hipótese de Catani e Gilioli (2008, p. 12), para o jovem, o desafio é 

se definir perante si e a sociedade e, diante de tais circunstâncias, defini-los se torna uma 

questão abrangente e, por vezes, oscilante. É fundamental levarmos em consideração que 

o elemento constituinte para os jovens são as manifestações e expressões culturais cada 

vez mais presentes nessa etapa da vida, os fenômenos decisivos na sociedade moderna.  

Sendo assim, as culturas juvenis se proliferam e são representadas nos meios de 

comunicações que exteriorizam tais perfis de juventude, evidenciando as distinções 

acentuadas de acordo com a posição sistemática de classes, gênero e contexto histórico. 

As duas últimas décadas do século XX foram significativas para o crescimento de 
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representações da juventude, assim como de estudos voltados para essa fase, chegando à 

percepção de uma categoria juvenil complexa, cuja definição é dependente da época e 

condições sociais, culturais e políticas.  

Diante dos fatos, ressaltamos que o perfil de juventude considerado neste trabalho 

é o dos jovens do século XXI, mais precisamente os da primeira década, pois eles fazem 

parte de um processo de transição de século, assim como as mudanças e transformações 

ocorridas nesse novo momento.  

Os protagonistas Pedro, Elias e Juan, protagonistas das narrativas que constituem 

nosso corpus de análise, fazem parte dessa categoria e equivalem a uma condição 

representativa de um tipo determinado na sociedade, o jovem leitor. Inseridos em uma 

sociedade de classe média, esses personagens se assemelham, no que diz respeito ao 

contexto social e histórico, assim como também exprimem um caráter crítico de garotos 

que constroem sua identidade a partir da influência da literatura.  

A proposta da presente pesquisa inclinou-se para o fomento à riqueza da literatura 

juvenil contemporânea que, com narrativas que não se reduzem ao padrão tradicional de 

histórias lineares, atestam todo um requinte composicional, tornando evidente que a 

literatura juvenil não é um gênero menor, se comparado à literatura num sentido mais 

amplo. Se é próprio da literatura juvenil contemporânea essa valoração do universo 

literário, essa imersão no mundo da literatura através de personagens, que não só exercem 

outras ações no mundo, mas que, dentre essas ações, leem, é preciso pesquisar a natureza 

e os procedimentos estilísticos pelos quais são erigidas tais obras.   

Investigando as relações entre o jovem e a leitura, a presente pesquisa examinou 

a ligação entre ambos, analisando como a literatura pode operar como importante 

instrumento de humanização desses seres em constante transformação. A partir daí, é 

importante definir o perfil desses PLs, já que tais delimitações subsidiam nossa 

investigação no que diz respeito à construção do saber apresentada, já que, de acordo com 

os autores Laville e Dionne: 

 

Ler o real social, questioná-lo e conhecê-lo: precisa-se de palavras para 

isso. Como nomear aquilo do que se trata, distinguir uma realidade de 

outra, falar dela com outros havendo mútua compreensão? Com esse 

fim, dentre as palavras, desenvolveram-se as que chamamos conceitos. 

Os conceitos, para o pesquisador, são instrumentos insubstituíveis para 

se investigar e conhecer. Uma vez mais, quanto mais se dispõe de 

conceitos, maiores serão nossas capacidades de ler, questionar e 

conhecer o social (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 91- 92). 
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Diante de tais considerações, observamos que os autores das narrativas em análise 

não constroem uma narrativa linear, tradicional, disposta a simplesmente ‘contar’ 

determinado enredo; ao contrário, parecem complexificar a narrativa, por meio de 

estratégias metaficcionais, através da intertextualidade e da metalinguagem. Valendo-se 

de tais recursos composicionais, ampliam o leque de possíveis leituras de forma mais 

participativa, crítica e criativa. Dessa forma, um dos critérios regentes na escolha dos 

corpora corresponde à proximidade temporal entre as obras, sendo que as datas de 

publicações estão entre 2008 e 2011, o que contribui para se pensar a literatura juvenil 

das três perspectivas autorais, em um mesmo momento histórico.     

Tomamos como ponto de referência para classificar o que entendemos por 

clássicos, o estudo desenvolvido por Ítalo Calvino em Por que ler os clássicos (1993). O 

autor afirma 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); isto é perceptível na relação que os PLs estabelecem com as 

composições lidas, evidenciando assim, o vínculo entre leitor e livro, capaz de associar o 

particular com o universal, de envolver o futuro na representação do passado. 

Um clássico é aquele que atravessa o tempo, nele perdurando e retratando as 

experiências humanas de suas épocas. Shakespeare, Dostoievski e Kafka, autores citados 

nas narrativas que constituem nosso corpus, não estão mencionados por acaso. Esses 

autores atravessaram o tempo, são universais, atemporais, pois contemplam questões 

caras à humanidade em suas produções. Ao se referir sobre a influência que esses escritos 

exercem, Ítalo Calvino exterioriza a noção de que clássicos podem fomentar outras 

produções literárias e, sendo assim, acreditamos que as narrativas juvenis no século XXI 

são derivativos desses clássicos, como é o caso dos nossos objetos de análise.  

Segundo as teorias difundidas no círculo de Bakhtin2, no processo de 

continuidade, a obra se aperfeiçoa em seus significados, superando a si mesma e o 

momento de sua criação. Tais ideias demonstram que nem Shakespeare e seus 

contemporâneos conheciam o “grande Shakespeare” que conhecemos atualmente. Diante 

                                                           
2 Discussão e construção de uma postura singular em relação à linguagem e seus estudos na Rússia 

compreendidas entre os anos 1920 e 1970, de vários e produtivos Círculos de discussão e construção de 

uma postura singular em relação à linguagem e seus estudos. Disponível em: 

https://www.editoracontexto.com.br/produto/bakhtin-e-o-circulo/1496954 

https://www.editoracontexto.com.br/produto/bakhtin-e-o-circulo/1496954
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desses pressupostos, observamos que uma das maiores características de um verdadeiro 

clássico da literatura é sua forma de representar o ser humano universal e atemporal, pois  

 

[...] Uma obra não pode viver nos séculos futuros se não se nutriu dos séculos 

passados. Se ela nascesse por inteiro hoje (em sua contemporaneidade), se não 

mergulhasse no passado e não fosse consubstancialmente ligada a ele, não 

poderia viver no futuro. Tudo quanto pertence somente ao presente morre junto 

com ele [...] A sobrevivência de uma grande obra nas épocas que lhe sucedem, 

próximas e distantes, parece, como estava dizendo, um paradoxo. (BAKHTIN, 

1997, p. 163, 166) 

 

Em uma entrevista para o Laboratório Emília de Formação3, Marina Colasanti 

atribui critérios aos clássicos de modo sucinto e formidável. A escritora afirma que as 

circunstâncias históricas e o universo cultural ao redor influenciam na formação dos 

clássicos, e que, para ela, um clássico é aquele livro que passa por tantos filtros e mantém 

o seu valor, perpassa tantas épocas históricas e mantém o seu significado. Sendo assim, 

nem todo livro é uma obra de arte, mas os clássicos sim, são obra de arte da palavra, pois, 

para se constituir um clássico, ele deve expressar os sentimentos básicos e comuns da 

humanidade. 

Diante disso, intentamos perscrutar essa tematização literária de modo que as 

alusões a outros textos façam parte da estética propulsora para a formação dos jovens, 

assim como a redescoberta desses escritos. Dessa forma, utilizamos, como conceito vital 

desse procedimento investigativo, o recurso metaficcional utilizado nas narrativas. Para 

se compreender como é construída a metaficção a partir da metalinguagem e 

intertextualidade é fundamental recorrer a aportes teóricos que contemplem estudos sobre 

a literatura que se volta para a própria literatura, como Hutcheon (1984), Navas (2016), 

que trazem um estudo ímpar sobre produções contemporâneas, dentre outros que 

complementam a pesquisa. 

As teorias e conceitos que buscamos na fonte de Compagnon em O demônio da 

Teoria (1999) e “O Trabalho da Citação” (1996) são de suma importância, visto que o 

estudo que o autor realiza dialoga com a teoria de Bakhtin e Júlia Kristeva. O trabalho 

mais atual de Samoyalt (2008), em relação ao conceito de intertextualidade, assim como 

                                                           
3 Laboratorio Emília de Formación. 19 de nov de 2018. Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=lPBoZj-zc90&feature=youtu.be Acesso em 20 Dez. 2018. 
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o trabalho com a metalinguagem em estudos desenvolvidos por Chalhub (2005) e Genette 

(2010), também foram relevantes para essa análise.  

Jouve, em “A leitura” (2002), apresenta um estudo que examina os processos que 

abordam concepções do ato de ler e suas condições enquanto atividade humana. Um dos 

pressupostos de Jouve com os quais ancoramos nossas análises, sobretudo, em relação à 

performance dos PLs, é o de que “na leitura de um texto, o modo pelo qual o sentido está 

constituído é o mesmo para todos os leitores; é a relação com o sentido que, num segundo 

momento, explica a parte subjetiva da recepção” (JOUVE, 2002 p.44).  

Identificamos, pois, em cada performance dos PLs o sentido particular dado e o 

efeito que causa em cada um desses protagonistas (o texto causa impressões distintas em 

cada leitor). A partir disso, caracterizamos suas formas de se posicionar diante do texto 

lido. Há também percursos a serem seguidos, pois: “...cada leitor reage pessoalmente a 

percursos de leitura que, sendo impostos pelo texto, são os mesmos para todos” (JOUVE, 

2002 p.44). Isso deve-se a “reações psicológicas e à influência ideológica do texto” 

(JOUVE, 2002 p.44). 

 O estudo possui caráter qualitativo e os procedimentos técnicos de cunho 

bibliográfico. Está dividido em estudos de natureza teórica e análise de dados, sendo 

necessário o uso de abordagens que contemplem a complexidade dos objetos, 

considerando assim, contextos e momentos históricos. Os dados analisados, e que 

constituiram o objetivo de nossa pesquisa, foram os perfis e os comportamentos dos PLs, 

bem como os processos de construção textual empregados pelos escritores em seus 

respectivos projetos literários. Foram também investigados: a importância da leitura de 

obras clássicas por parte dos jovens, o processo dialógico entre obras efetivado pelo 

procedimento da intertextualidade e metalinguagem e, ainda, a constituição identitária do 

sujeito a partir do ato da leitura.  

Para tanto, acionamos aportes teóricos e crítico-analíticos ancorados em teorias 

relacionadas aos estudos da literatura e conceitos estéticos, fundamentados por Eco 

(1991), Fiorin (2013), dentre outros. Como o corpus de nossa pesquisa é constituído por 

narrativas juvenis, recorremos a contribuições advindas de todo um manancial histórico 

e teórico-crítico sobre esse subsistema literário, tais como Gregorin (2011), Luft (2010), 

Ceccantini (2004), Coelho (2000), Colasanti (2004), Martha (2010), Turchi (2006) e 

Resende (2008). 
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1. PERCURSOS LITERÁRIOS  

 

A leitura é ao mesmo tempo a construção de um 

universo e um refúgio diante da hostilidade do 

mundo. 

Ricardo Piglia (2006, p. 29) 

 

 As manifestações literárias são consideradas o centro das investigações dos 

teóricos da literatura e, conforme discorre Zilberman (2009, p. 7), mediante a leitura, o 

leitor se posiciona de modo subjetivo, enquanto o teórico da literatura analisa de forma 

objetiva, caracterizando  as tendências da arte literária, definindo as marcas dominantes, 

interpretando e estabelecendo seus critérios de qualidade. Desse modo, a literatura 

contemporânea dispõe de atributos que requerem avaliação com base no contexto atual, 

enfatizando as perspectivas críticas literárias que tornam essa nova literatura eminente e 

ao mesmo tempo questionada.  

Um estudo primordial para nossa investigação é a tese de doutorado intitulada 

Uma estética da formação: vinte anos de literatura juvenil brasileira premiada (1978 – 

1997). (2000). Ceccantini (2000) nos apresenta uma pesquisa ampla sobre as produções 

literárias juvenis das duas últimas décadas do século XX, que nos proporciona um 

conhecimento sobre as novas formas de composição desse subgênero que ganha espaço 

nos bancos de pesquisas acadêmicas e nos levam a refletir sobre essa literatura em 

constante desenvolvimento.  

Tratando-se, pois, da estética da formação4 como sendo um dos pontos principais 

trabalhados pelo autor, podemos observar que essa concepção é apontada para a produção 

literária no que diz respeito à temática envolvida na maior parte dos juvenis analisados 

pelo autor. A identidade e o processo de amadurecimento do jovem, sob o seu ponto de 

vista, em seus aspectos físicos, emocionais e éticos são constantes nas narrativas, levando 

em consideração que “o jovem ainda é um ser em formação” (CECCANTINI, 2000, p. 

436).  

 Ao refletirmos sobre uma temática propensa à construção do indivíduo, 

observamos também o seu papel desempenhado na formação da identidade do jovem 

leitor. Hall (2006, p. 12) apresenta três concepções de identidade, são elas o sujeito do 

                                                           
4 Termo utilizado pelo pesquisador para associar as narrativas juvenis à temática de 

formação, como um processo de preparação para a vida sendo representado nessas obras. 
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Iluminismo (pessoa humana centrada, unificada, dotada de capacidades de razão), sujeito 

sociológico (formado na relação com outras pessoas) e o sujeito pós-moderno (não tem 

uma identidade fixa, essencial ou permanente). O último é considerado característico dos 

sujeitos aos quais nos referimos. 

As transformações ocorridas atualmente incorporam várias formas de 

representações manifestadas e tendem a provocar instabilidade identitária e, como 

consequência, dificultam a compreensão de si, assim como do mundo ao seu redor, 

sobretudo, das circunstâncias da vida. Conforme se multiplicam os sistemas de 

significação e representação cultural, somos induzidos a um leque de identidades 

possíveis que nos modificam dia após dia. À vista disso, a literatura, em especial, a 

potencialmente produzida para o jovem, expressa reflexões acerca dessas novas 

identidades, questionando os valores estipulados pela sociedade e visando à 

conscientização da juventude em relação a sua própria identidade.  

É importante destacar que existem diversas culturas espalhadas pelo mundo e isso 

é o que nos distingue um dos outros. E referente às narrativas analisadas, percebemos que 

os protagonistas representados são distintos no que diz respeito às suas nacionalidades, 

ao mesmo tempo em que se assemelham como jovens leitores. Assim sendo, 

esclarecemos que não cabe, nesse trabalho, traçarmos uma linha comparativa sobre as 

características nacionalistas de cada protagonista, e sim, observá-los partindo do que eles 

têm em comum; a leitura literária.  

Cada PLs suscita um sentido particular para sua vida através de suas relações com 

os livros literários, isso ocorre em conformidade aos seus dilemas, experiências e 

processos de amadurecimento. Daí onde surge a compreensão do mundo e de si próprio, 

e é a cultura em que se está inserido que possibilita tal entendimento. Vale ressaltar que 

o fator que os leva para esse entendimento, como vamos retratar doravante, é o próprio 

ato de ler e, concernente a isso, é fundamental examinar de que forma as obras lidas 

exercem distinta influência em cada um e de que modo a narrativa contribui para esse 

processo.   

 Há recursos textuais representativos das tendências pós-modernas que 

acompanham as transformações no âmbito da criação literária e, essas estratégias textuais 

devem ser analisadas do ponto de vista crítico, visando também à qualidade da produção 

literária. O leitor começa a receber um papel de destaque no decorrer dos estudos no 

século XX e as novas teorias começam a tê-lo como responsável pela concretização do 
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objeto literário, de modo que a relação protagonista/leitor e texto fará toda a diferença no 

processo de compreensão da obra, conforme elucida Compagnon (1999, p.149): 

A literatura tem, pois, uma existência dupla e heterogênea. Ela existe 

independentemente da leitura, nos textos e nas bibliotecas, potencial, 

por assim dizer, mas ela se concretiza somente pela leitura. O objeto 

literário autêntico é a própria interação do texto com o leitor. 

 A produção artística adquiriu um espaço amplo no que diz respeito às diversas 

formas de se criar. Dá-se destaque ao ato de elaborar através da palavra de modo 

engenhoso, para expressar determinados sentidos e ideologias, pois tais elementos são 

cruciais para determinar a qualidade da produção. As referências e alusões a outros 

escritos são formas de criação que transgridem as normas tradicionais da produção 

literária, funcionando como um modo de crítica do próprio ato de criar. Um dos nossos 

intuitos mais evidentes é compreender essa representação de leitura literária na própria 

obra e, dessa forma, destacamos essa questão de forma mais precisa no capítulo 2: A 

metaficção. 

Ao refletirmos sobre as teorias literárias desde a segunda metade do século 

passado adiante, é fundamental pensarmos a respeito dessas convicções para 

compreender o quadro teórico atual. O pesquisador Tzvetan Todorov (2010) destaca a 

importância da prática leitora como modo de se chegar à literatura pela leitura e não pela 

história. É importante salientar que essa postura não despreza o conhecimento da história 

da literatura, mas questiona a maneira como esse ensino era propiciado:  

 

Sua proposta é a de restabelecer o equilíbrio entre as contribuições do 

formalismo-estruturalismo e as conexões do texto literário com o 

mundo real e com a vida contemporânea, e que isso tenha reflexo na 

formação de professores e alunos de literatura [...] é que o texto literário 

volte a ocupar o centro e não a periferia do processo educacional (e, por 

conseguinte, da nossa formação como cidadãos), em especial nos cursos 

de literatura (TODOROV, 2010, p. 11).  

 

O empenho dos estudiosos em visar ao ato de ler manifesta uma concepção 

positiva própria da Estética da Recepção, segundo a qual “[...] a qualidade e a categoria 

de uma obra literária não resultam nem das condições históricas ou biográficas de seu 

nascimento [...], mas dos critérios da recepção, do efeito produzido e de sua fama junto à 

posteridade (JAUSS, 1994, p. 7). Dentre as atuais propostas, encontramos uma 

preocupação maior por parte dos estudiosos com a formação do leitor e de autores como 

Antônio Candido, Umberto Eco, Ítalo Calvino, entre outros, sustentando a discussão 
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sobre a importância do receptor na concretização do texto literário. Isto posto, cabe ao 

leitor se pronunciar sobre o que é ou não é Literatura, pois, consoante Eagleton (2006, p. 

12), a definição de literatura depende do modo que se lê, e não da natureza do texto lido, 

uma vez que, segundo o mesmo autor (p.13): “Alguns textos nascem literários, outros 

atingem a condição de literários, e a outros tal condição é imposta.”  

Encontram-se, pois, diversas opções de leituras, cujos escritores alicerçam suas 

produções sob convicções ousadas que, muitas vezes, por vias radicais, acabam por 

conquistar o público alcançando êxito e até mesmo atingindo critérios avaliativos que 

resultam em indicações e premiações. Temos, dentre nossos objetos de análise, um ótimo 

exemplo desse tipo de arte reconhecida e premiada, dado que o juvenil O Fazedor de 

Velhos (2008), de Rodrigo Lacerda, representa um atípico jovem na sociedade 

contemporânea de modo original e excepcional. A narrativa também nos transporta a 

escritos memoráveis, com um requinte de estrutura inovador e um conteúdo admirável.  

As mudanças nas representações literárias oscilam no modo como os jovens são 

caracterizados na literatura juvenil atualmente. À vista disso, a produção artística que visa 

a retratar o jovem crítico, que questiona as situações ao seu redor, pode contribuir para a 

formação crítica desse público. Dessa maneira, a estrutura estética acompanha tais 

representações oferecendo subsídio também para a constituição de um leitor mais 

participativo e crítico. Conforme nos esclarece a autora Beatriz Resende (2008), existem 

recursos que atribuem forma à literatura contemporânea e que são observados pelo modo 

como recorrem a assuntos pertinentes à realidade social atual. São eles: “a apropriação 

irônica, debochada mesmo, de ícones do consumo; a irrelevância diante do politicamente 

correto; a violência explícita [...] arrogância de uma juventude excessiva; a maturidade 

altamente intelectualizada...” (RESENDE, 2008, p. 20), questões essas observadas nos 

corpora analisados: 

O assunto ficou mesmo entre mim e aquela mulherzinha meio artificial, 

com o cabelo esticado e preso num coque impecável, sem um fio fora do 

lugar, toda maquiada e uniformizada (LACERDA, 2008, p. 22). 

 

Encontrei uma mãe fervendo e um jantar frio. Em pé, ao lado das batatas 

– frias, por sinal -, arrebatou-me com um sermão comprido, militar, 

autoritário, pontuado com sérias ameaças à minha atividade literária e 

apelos ao meu bom senso. Não gritou, não citou Dostoiévski ou 

qualquer outro escritor russo, mas crivou-me de palavras 

profundas, daquelas que parecem garfo (CRUZ, 2011, p. 43). 
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Era nessa zona de demolição, que os adultos chamavam de 

“centro”, que se encontrava a residência de tio Ernesto, conhecido 

como Tito pela família (VILLORO, 2011, p. 23). 

 

Há nas produções com esse teor composicional, algumas abordagens pertinentes 

para a formação crítica dos jovens que, consequentemente, favorecem os processos 

educacionais, conscientizando a sociedade, tornando-a mais ativa e autônoma. Tais 

aspectos atuam na maneira como o indivíduo se constitui e amplia o seu conhecimento 

no tocante aos dilemas da vida que intervêm na forma como vemos o mundo e a nós 

mesmos. Percebemos que toda essa reflexão acerca do saber é proveniente da leitura da 

palavra, isto é, da linguagem e, em vista disso, cabe-nos compreender esse mecanismo 

que nos guia a essas prerrogativas. 

 

1.1 O trabalho com a linguagem  

 

Eu me interesso pela linguagem porque ela me fere ou me seduz 

Roland Barthes (2002, p. 47)  

 

Para esse trabalho, fez-se necessário percorrermos um breve panorama teórico que 

nos ajudasse a pensar sobre a literatura contemporânea em suas manifestações textuais, 

estruturas discursivas, elementos e temáticas. Considerando, portanto, o texto como 

objeto linguístico e estético, Fiorin (2013, p. 24) afirma que a linguagem pode ser também 

fonte de prazer, pelo modo como ela pode brincar com as palavras, jogar com os sentidos 

e sons, manipular os vocabulários, podendo então nos divertir quando lemos um livro 

encontrando satisfação em tal exercício: 

Fiquei muitos anos obcecado por aquela mistura de grande arte com 

diversão, de temas adultos com leveza, pela combinação que o Eça fazia 

de personagens bons com defeitos, e de personagens maus com 

qualidades, sempre tratando a todos de forma igualmente amorosa, 

igualmente irônica, como se o escritor, de fora, lançasse um olhar 

piadista sobre tudo e todos, um olhar que não condenava ninguém, mas 

ria de todo mundo. E essa piada, esse seu jeito de ir “tirando uma” dos 

personagens, se tornou para mim a conversa de um amigo (LACERDA, 

2011, p. 15). 

 

Deste modo, como arte que é, a literatura tende a propiciar uma interpretação que 

reflita sobre os fatores que mexem com nossa estrutura psíquica e intelectual. No tocante 

a tais argumentos, percebemos que as narrativas analisadas configuram tais aspectos e 
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compreendem a qualidade no trabalho com a linguagem. Ceccantini (2000) apresenta 

tendências marcantes na literatura juvenil das décadas de 80 e 90 e observamos, a partir 

de seu estudo, tais características presentes também nas narrativas de Rodrigo Lacerda, 

Afonso Cruz e Juan Villoro. Apesar de serem obras de nacionalidades diferentes, alguns 

aspectos que fazem parte das novas tendências literárias se assemelham, e uma delas é o 

emprego do registro coloquial, como define Ceccantini: 

 

A alta incidência de narradores protagonistas e, sobretudo, o esforço de 

deixar vazar seu ponto de vista nas narrativas, são fatores que afetam 

diretamente a linguagem das obras, predispondo-as para o uso de um 

registro coloquial, que tem por objetivo último, certamente, despertar 

maior empatia entre o virtual jovem leitor e texto (CECCANTINI, 

2000, p. 410). 

 

 Desse modo, é pertinente enfatizar que, nas narrativas juvenis aqui estudadas, os 

autores fazem uso da linguagem coloquial: “[...] ler Shakespeare em inglês arcaico era 

outro papo” (LACERDA, 2008, p. 27). Esse aspecto constatado está presente de forma 

significativa nas narrativas juvenis contemporâneas, cuja tendência adquire força nas 

produções das últimas décadas: “O que ele queria que eu fizesse? Chamasse-o de ‘mano’, 

‘véio’, ‘bróder’?” (LACERDA, 2008, p.49). 

Outro destaque é a desmontagem paródica de clichês linguísticos observada por 

Ceccantini nas narrativas juvenis contemporâneas: “o uso de terminologia técnica fora do 

contexto usual, o uso reiterado de hipérboles [...] as onomatopeias, os neologismos, as 

frases feitas, a própria metalinguagem” (CECCANTINI, 2000, p. 414). Nota-se abaixo  

um exemplo de neologismo na narrativa de Villoro: 

 

Há leitores princeps interruptus. Às vezes, alguém nasce com uma grande 

habilidade para a leitura, mas a vida o transforma num imbecil [...] Eu 

ficaria satisfeito se você fosse um princeps continuum [...] é o que 

conserva o talento para a leitura durante toda a vida (VILLORO, 2011, p. 

40). 

- Aqui diz que quando a energia de um leitor é muito forte, pode gerar 

uma tempestade de livros. Este é o leitor princeps tempestus (VILLORO, 

2011, p. 54). 

 

De um modo geral, temos uma mescla de norma padrão com dialetos próprios de 

cada espaço no qual os personagens estão inseridos, com “oralidade” constante, ao 

mesmo tempo em que se faz presente o uso de expressões refinadas da linguagem poética. 
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Observamos tais traços, por exemplo, na narrativa Os livros que devoraram meu pai, de 

Afonso Cruz:  

 

Parece um eufemismo: “não anda neste mundo”, em vez de “morreu”, 

mas não é (CRUZ, 2011, p.13).  

- E agora poderia atacá-lo violentamente com um pouco de literatura 

russa que é o que me sai da boca com mais facilidade, mas decidi poupá-

lo! Hahaha (CRUZ, 2011, p.106). 

 

Além disso, torna-se relevante não só traçarmos um perfil leitor de cada 

protagonista das narrativas juvenis elencadas nesse trabalho, mas também levarmos em 

consideração a estrutura composicional de cada projeto literário em suas respectivas 

estratégias textuais. Há um reflexo nas produções que coloca em evidência perfis do ser 

humano universal, isto é, no âmbito das vivencias pessoais, anseios, receios, o que 

obviamente se assemelha quando diz respeito às emoções e aos sentimentos próprios do 

homem. 

 

1.2 O Leitor 

Talvez haja algum instinto secreto nos livros que os 

leve a seus leitores perfeitos. Se isso fosse verdade, 

seria encantador. 

Mary Shaffer e Annie Barrows (2009, p.19) 

 O belga Antoine Compagnon evidencia a necessidade de um pesquisador da 

literatura se posicionar mediante uma perspectiva sobre a teoria literária. É uma questão 

fundamental para se pensar de modo mais focalizado sobre o objeto de análise, pois, 

conforme afirma o autor; “Antigo ou moderno, sincrônico ou diacrônico, intrínseco ou 

extrínseco: não é possível tudo ao mesmo tempo. Na pesquisa literária “mais é menos”, 

motivo pelo qual devemos escolher” (COMPAGNON, 1999, p. 26).  

 A literatura é considerada por muitos a arte do inconformismo, uma forma de criar 

a partir da ficção, um mundo desejado, uma vida almejada que se distancie da realidade. 

Busca-se, nesse exercício, experiências imaginárias de uma vida não vivida na realidade, 

mas que só a ficção nos permite viver.  

Outro olhar sobre essa forma de criação é a representação da realidade 

propriamente dita, sob uma perspectiva crítica das circunstâncias atuais. Geralmente, o 

escritor de um texto engendra em seu projeto artístico uma crítica relacionada à situação 

com a qual ele não se conforma. Consideramos as narrativas em análise como uma 
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maneira de criticar as alegações do mundo contemporâneo de que os jovens não leem e, 

mais que isso, de que eles não leem os clássicos da literatura. Se levarmos em 

consideração esses fatores, compreenderemos que os autores manifestam em suas 

respectivas composições que há sim, jovens leitores críticos, que possuem capacidades 

primordiais para interpretar escritos considerados difíceis de se ler. 

Destacamos, portanto, que é no leitor fictício que está o nosso maior interesse 

como propósito investigativo, o leitor criado pelos autores, estritamente o protagonista, 

pois, não se trata de um leitor empírico tal como o caracterizado por Eco (1994, p. 14) 

como sendo “você, eu, todos nós, quando lemos um texto”, falamos de um perfil 

intrínseco tão bem representado nas próprias histórias nos livros. Existem diversos 

personagens da literatura que leem, e essa atuação não pode passar despercebida. Essa 

performance coloca em ação profusas formas de sentidos, que são propiciados pela 

maneira como esses protagonistas leem e como essas histórias lidas enriquecem a própria 

trajetória do leitor/personagem ao integrar de modo engenhoso a narrativa: 

 

Meus pais continuaram vivendo separado, mas não parei de ver nenhum 

deles. Nas horas de angústia em que me sentia mais sozinho, os livros 

foram os meus companheiros. Desde então, me acompanham nos bons e 

maus momentos (VILLORO, 2011, p.186). 

    

 Piglia (2006) faz observações a respeito desses personagens que leem, afirmando 

que eles: “são representações extremas do que significa ler um texto, personificações 

narrativas da complexa presença do leitor na literatura. Eu os chamaria de leitores puros; 

para eles, a leitura não é apenas uma prática, mas uma forma de vida” (PIGLIA, 2006, p. 

21). Compreendendo a relação entre a literatura e esse leitor, destacamos não tanto o que 

eles leem, mas sim, a forma como realizam essa ação. Essa conexão diz muito sobre a 

própria trajetória da literatura, assim como dos seus efeitos sobre o receptor. 

Considerando o ato de ler um mecanismo característico desses personagens, observamos 

que a leitura atribui às narrativas caráter formador, conforme nos esclarece Azevedo: 

 

Ler implica um lento e contínuo processo de aprendizado, o 

desenvolvimento de um foco mental individual, o desenvolvimento da 

capacidade de concentração, disciplina, aprofundamento, persistência e 

trabalho sistemático. Justamente por essa razão, a leitura é tão prazerosa 

e tem o dom de ampliar nosso conhecimento e nosso pensamento crítico 

aprimorando dessa forma quem nós somos (AZEVEDO, 2013, p.4). 
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 Por conseguinte, os focos mental e individual demandam um comportamento 

diligente desse leitor, pois o que o autor escreve nas linhas não assegura o que está 

escrito nas entrelinhas, coisa que somente ao leitor cabe discernir. Daí observamos o 

ato de ler como um exercício de descoberta, prazer, um momento de entusiasmo e, ao 

mesmo tempo, aprendizado. 

 Em “A literatura em perigo” (2010), Todorov menciona que a crise da literatura 

se encontra na forma como os livros literários têm sido apresentados para os jovens, 

pois, nem sempre há um contato direto. O que têm sido oferecidas aos alunos, na 

maioria dos casos, são teorias evidenciando críticas e a história literária, mas o que o 

autor pretende enfatizar é a necessidade de se colocar a leitura literária em evidência a 

fim de propiciar uma construção de um ser mais consciente sobre o mundo e sobre si 

mesmo:  

Em regra geral, o leitor não profissional, tanto hoje quanto ontem, lê 

essas obras não para melhor dominar um método de ensino, tampouco 

para retirar informações sobre as sociedades a partir das quais foram 

criadas, mas para nelas encontrar um sentido que lhe é permitido 

compreender melhor o homem e o mundo, para nelas descobrir uma 

beleza que enriqueça sua existência; ao fazê-lo, ele compreende melhor 

a si mesmo. O conhecimento da literatura não é um fim em si, mas uma 

das vias régias que conduzem à realização pessoal de cada um. 

(TODOROV, 2010, p. 32). 

  

Concernente a isso é que se manifestam argumentos divergentes em relação aos 

motivos pelos quais nós lemos literatura. Nesse contexto crítico, Jouve (2012) em Por 

que estudar literatura? fornece respostas pertinentes a esse assunto de suma importância. 

O estudioso afirma ser necessário saber por que ler literatura e por que estudar literatura, 

uma vez que se lê pela estética, paixão, prazer, ao mesmo tempo que se estuda literatura 

por outros motivos, além também de ser pelo mesmo fator que se lê. Um bom professor 

de literatura expõe que determinados textos correspondem a uma visão peculiar das 

coisas, da vida. Nesse sentido, “o estudo da literatura proporciona uma inserção na 

cultura, o saber e o conhecimento, a fim de que nos auxilie a ter uma visão crítica das 

coisas” (JOUVE, 2012 p. 15).    

O historiador Roger Chartier em A história e a leitura do tempo (2009) visa à 

história cultural fundamentada na construção de realidades sociais distintas, representadas 

nas práticas de leituras que implicam a relação entre história dos livros, dos textos e, por 

conseguinte, da leitura. Para o autor, a era tecnológica, em suas novas formas de 
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dispositivos, não pode tirar a hegemonia do livro impresso5. Portanto, sua postura nos 

cativa em razão da defesa da leitura dos livros literários tangíveis, visto que os PLs 

exercem esse tipo de leitura.  

Para Chartier (2009, p. 21), “As obras de ficção, ao menos algumas delas, e a 

memória, seja ela coletiva ou individual, também conferem uma presença ao passado, às 

vezes ou amiúde mais poderosa do que a que estabelecem os livros de história”. As 

abordagens do autor são importantes no que tange às vertentes aplicadas nessa 

investigação, considerando que, para ele, “a leitura tem uma história e o significado dos 

textos depende das capacidades, das convenções e das práticas de leitura próprias das 

comunidades que constituem seus diferentes públicos” (CHARTIER, 2009, p. 37).  

O autor enfatiza, em seus estudos, que a cultura é formada a partir dos sentidos 

que o ser humano atribui a si próprio, à sua realidade, assim como às suas práticas. Em 

síntese, referente à leitura literária, ele defende que existem certos textos que possuem 

certos significados para indivíduos de determinados meios sociais:  

 

A história cultural privilegiou objetos, âmbitos e métodos diversos [...] A 

primeira se relaciona com a necessária articulação entre as obras 

singulares e as representações comuns ou, dito de outra forma, o processo 

pelo qual os leitores, os espectadores ou os ouvintes dão sentido aos 

textos (ou as imagens) do qual se apropriam. A pergunta se tornou eco de 

todos os enfoques que se propuseram a pensar a produção do significado 

como construída na relação entre os leitores e os textos [...] consideram 

os textos como se existissem em si mesmos, fora dos objetos ou das vozes 

que os transmitem, enquanto que uma leitura cultural das obras lembra 

que as formas como são lidas, ouvidas ou vistas também participam da 

construção de seus significados (CHARTIER, 2009, p. 35-36). 

 

 

Tratando-se, pois, dos leitores fictícios analisados, notamos distintos perfis de 

jovens de determinados espaços sociais e, mesmo que se assemelhem no que diz respeito 

ao jovem contemporâneo, eles pertencem a lugares diferentes, assim como possuem 

vivências singulares. Sendo assim, é fundamental compreendermos a performance leitora 

desses personagens projetados por esses autores do subgênero juvenil, sabendo que tal 

percepção pode, quem sabe, sistematizar uma nova perspectiva sobre jovens leitores, já 

que, como outrora discutimos, esses autores são induzidos pelas representações sociais 

dos jovens na atualidade concreta. 

                                                           
5 BIBLIOOO cultura informacional. Disponível em: https://biblioo.cartacapital.com.br/historiador-
roger-chartier/  Acesso em 22 de novembro de 2019. 

https://biblioo.cartacapital.com.br/historiador-roger-chartier/
https://biblioo.cartacapital.com.br/historiador-roger-chartier/
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Os PLs são, sobretudo, modelos que possibilitam a compreensão de determinados 

exemplos de leitura e, percebemos que os autores, que criam esse protagonismo, acabam 

por construir literalmente um tipo de leitor. Talvez até colaborem para uma nova 

concepção histórica da leitura literária, a partir da figura representativa de jovens 

contemporâneos.  Os autores não só apresentam leitores a serem observados como 

também estratégias composicionais que favorecem essa construção e que merecem ser 

compreendidas sob o ponto de vista teórico. Trata-se, pois, da metaficção presente nas 

narrativas e, a partir disso, a metalinguagem e a intertextualidade. Apresentamos a seguir, 

considerações sobre esses conceitos. 
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2. METAFICÇÃO 

   [...] a leitura deve constituir-se em um recurso para se alcançar o 

mundo que não temos, não conhecemos e sequer imaginamos. 

Yunes (1995, p. 187) 

 A retomada de obras canonizadas, como os clássicos de Shakespeare, Dostoievski, 

Franz Kafka, Eça de Queiroz, José de Alencar, entre outros propagam um manancial 

literário. Essa fortuna crítica determina uma amplitude de valor estético, criação artística 

e mérito autoral e, deste modo, tem-se a presença de estratégias metaficcionais recorrentes 

nos juvenis apresentados. Uma ficção sobre ficção: “inclui dentro de si mesma um 

comentário sobre sua própria identidade linguística e/ou narrativa” (HUTCHEON, 2013, 

p. 1). Essa terminologia utilizada problematiza o modo como alguns textos ficcionais se 

voltam sobre si mesmo: 

[...] é uma ficção que contém em seu bojo questionamentos ou 

comentários sobre seu estatuto linguístico, narrativo e sobre seu 

processo de produção e de recepção [...] Com relação às narrativas 

metaficcionais publicadas a partir da segunda metade do século XX, 

costuma-se falar de ficções pós-modernas, visto que a 

metaficcionalidade, segundo alguns teóricos, seria uma das marcas de 

pós-modernidade em literatura (FARIA, 2008, p. 13 -14). 

 Dentre os diversos estudos dedicados a esse procedimento, notamos a necessidade 

em compreender o modo como a metaficção está presente nos textos, mas nem sempre a 

terminologia utilizada é a mesma. Conforme é retratado por Zênia Faria (2018, p. 15), em 

seu artigo intitulado “A Metaficção revisitada: Uma introdução (Bis)”, publicado no livro 

Ensaios sobre Literatura e Metaficção, há autores que retomam o termo metaficção, 

enquanto outros apresentam termos distintos que se destacam mediante suas próprias 

reflexões sobre esse fenômeno literário. 

Sobre o tema, temos o antirromance utilizado desde o século XVII para designar 

as obras ficcionais que, a partir de procedimentos como a paródia, buscavam criticar a 

escrita romanesca como, por exemplo, “Dom Quixote”, de Cervantes. Obras assim são 

consideradas como romance em toda a sua temática e estrutura, mas contestam o romance 

por meio dele próprio. Faria (2018, p. 19) também apresenta, dentre as variações do 

termo, a Ironia romântica, em que há uma reflexão teórica literária inserida na própria 

obra ficcional, isto é, uma crítica da própria ficção como uma atividade criadora; daí 

surge, então, a ficção autorreflexiva. 



31 

 
 

 Outro termo foi designado por Gérard Genette (1972), como sendo a 

metanarrativa e, além desse, outros pesquisadores consideram como sendo narrativa pós-

moderna ou ficção pós-moderna, ficção autorreferencial, autoconsciente e/ou antificção. 

Podemos observar que os termos se assemelham quanto ao sentido da palavra, sendo 

assim, tomamos como termo principal a metaficção. No caso das narrativas analisadas, 

temos uma literatura que tematiza a própria leitura literária. São obras que fazem alusão 

a outros textos a partir do uso de metalinguagem e intertextualidade. São elementos que 

consideramos importantes pelo modo como tais textos convocam outros textos, isto é, 

outras obras, ou clássicos da literatura, isso, na maior parte dos livros lidos pelos PLs.  

 Consideram-se as observações feitas por Diana Navas e Ana Margarida Ramos 

em Textos que se (des)constroem: metaficção e intertextualidade na ficção juvenil 

contemporânea (2016), artigo publicado pela revista Acta Scientiarum. Language and 

Culture, em que as autoras classificam a metaficção como uma manipulação da 

linguagem intelectual e a memória literária. É uma forma de promover a reflexão sobre a 

ficção de modo crítico, compreendendo a cultura da criação literária e associando os 

personagens das narrativas principais às obras retomadas (NAVAS; RAMOS, 2016, p. 

224). 

 À vista disso, percebemos a metaliteratura, que faz parte de uma reflexão sobre a 

própria literatura ao evidenciar procedimentos criativos e, também, as diversas formas de 

se ler esses textos. Cada protagonista apresenta um modo específico de leitura. Conforme 

exemplificam as autoras: “[...] estamos perante um elogio aos livros, à literatura, à leitura 

e à sua profunda capacidade de compreender e explicar todas as facetas da humanidade, 

incluindo as mais desumanas e incompreensíveis” (NAVAS; RAMOS, 2016, p. 227). 

Sendo assim, tais procedimentos são elementos fundamentais para o processo 

composicional que evidencia o próprio fazer literário, como uma maneira de enaltecer a 

cultura e leitura literária. 

 Os autores Souza e Camargo (2018), em “Notas sobre o leitor e a narrativa 

metaficcional infantil e juvenil brasileira”, afirmam que há uma identidade narrativa 

presente na literatura infantil e juvenil. Essa tendência favorece a compreensão do leitor 

fazendo-o prever o comportamento ficcional, ao mesmo tempo que a sua leitura designa 

um caminho que ordena os elementos constituintes. Essa atitude permite acesso ao novo, 

e a mudanças, que são fundamentais para o crescimento dos estudos literários infantis e 
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juvenis, compreendendo os aspectos da narrativa contemporânea (SOUZA; CAMARGO, 

2018, p. 119). 

 Os estudos propostos pelos formalistas no início do século XX transferem a 

atenção para o conjunto de receptores do texto literário e/ou o processo de leitura. Sendo 

assim, a repercussão que mobiliza a Estética da Recepção, de acordo com Carvalhal 

(2006, p. 44), “preocupa-se, sobretudo, com as operações receptivas, ou seja, com os 

procedimentos efetuados pelo leitor no contato com a obra e suas consequências na 

conformação do público (a receptividade da obra em sentido amplo)”. Isto posto, tais 

correntes teóricas formalistas acabam influenciando no processo de produção artística 

literária das últimas décadas do século XX. 

Há perspectivas que colocam em evidência uma temática voltada para esse 

processo de leitura, ou seja, para um leitor protagonista. O porquê de tudo isso pode ser 

que os recursos que realçam a estrutura do texto estimulando uma leitura mais crítica e 

participativa por parte do leitor empírico, - o que tão bem o faz a metaficção - possibilita 

uma formação leitora mais bem-sucedida. É evidente que há uma preocupação por parte 

não só dos autores, mas também daqueles que avaliam tais obras, em proporcionar um 

melhor desempenho do leitor e, consequentemente, um crescimento de jovens leitores 

mais assíduos. 

 Sobre a leitura desse público, Coelho (2000) esclarece que o crescimento de 

produções direcionadas para a criança e para o adolescente no Brasil ocorre na segunda 

metade do século XX. Esse avanço se dá a partir de uma nova consciência dos escritores 

que buscam enfatizar o trabalho com a linguagem, valorizando a arte da palavra. A vista 

disso, temos obras que tematizam o próprio fazer literário, voltando-se para si mesmo e, 

sendo assim, apresentam recursos metaficcionais, isto é: “Revelação do ato de escrever 

como um “artifício”, como um ato de criação literária ou artística” (COELHO, 2000, p. 

215).  

 É a partir desse fundamento que consideramos ser as narrativas O fazedor de 

velhos (2008), Os livros que devoraram meu pai (2011) e O livro Selvagem (2011), 

condizentes com a afirmação de Ceccantini, pois, as leituras dos PLs são exclusivamente 

feitas fora do ambiente escolar. São momentos espontâneos, de prazer e realizados em 

espaços restritos e exclusivos, geralmente em casa. Importante lembrar, também, que os 

livros lidos são diversificados, são os que foram ganhados de presente pelos seus pais, 
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como é o caso de Pedro e Elias, ou emprestados da biblioteca de seu tio, como é o caso 

de Juan. 

Outra questão pertinente é a presença do pai e mãe leitores de Pedro, o falecido 

pai leitor de Elias ou personagens consideradas influentes para o jovem Juan como o seu 

tio Tito. São questões características de obras que possuem conotações positivas 

associadas à leitura. No tocante a temas como esse, Ceccantini enfatiza como é abordada 

a literatura em narrativas juvenis:  

 

[...] em geral os autores não caem na armadilha de sua apologia a 

qualquer preço, havendo referências à literatura bem contextualizadas, 

associadas à caracterização de personagens frequentemente 

introspectivas, podendo ser enfatizadas esta ou aquela função da 

literatura para a personagem ou situação em causa, mas não de maneira 

artificial. É importante chamar a atenção para o ato de que essa visão 

positiva da literatura, nesses casos, passa substancialmente pela relação 

visceral que com ela mantém alguns protagonistas das obras 

(CECCANTINI, 2000, p. 387). 

  

Tanto Pedro, quanto Elias e Juan demonstram ser os escritores da própria história. 

Além do fato de serem os narradores, no desfecho do texto, observamos que foram esses 

protagonistas que escreveram suas trajetórias, como se o tempo tivesse passado e, agora, 

como adultos, relembrem suas experiências tidas na juventude ao lerem o livro que 

escreveram: “Tenho 72 anos. Reli esta história que escrevi depois de fazer treze anos e 

que relata, com rigor, aquilo que se passou na minha juventude” (CRUZ, 2011, p. 111); 

“Enfim acabo de contar esta história que por muito tempo guardei como um segredo. E 

quase concluo estas páginas sem explicar do que se trata. “O livro selvagem” (VILLORO, 

2011, p. 186). 

Constata-se que a memória de leitura adquire contornos afetivos para os 

protagonistas. O que nos esclarece Matos e Santos (2006, p. 58) em Do prazer ao saber: 

memórias de leitura na comunidade acadêmica é que esse exercício de se recolher em si 

para ouvir o próprio coração ou se inserir em um sonho é o trabalho reflexivo da memória, 

e trazer tais lembranças é importante para a “construção do ser e estar no mundo de forma 

profunda e consciente”.  Dessa forma, vemos esse processo de constituição ocorrer nas 

trajetórias dos PLs: “Os livros são a memória externa dos homens: um armazém de 

lembranças” (VILLORO, 2011, p.132). 

Pedro, após encontrar sua verdadeira vocação, descobre-se um escritor, e sua 

experiência de escrita é ainda mais notória ao final da narrativa, pois ele passa por um 
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processo de inserção em sua própria imaginação para escrever o seu próprio romance: 

“Comecei a botar no papel algumas lembranças da minha infância. Pelo menos isso eu 

podia: escrever” (LACERDA, 2008, p.109). Tais aspectos comprovam que os respectivos 

textos não possuem um discurso pedagogizante de leitura e escrita, questão essa atestada 

pelo pesquisador e professor Ceccantini, a partir das obras analisadas por ele em sua tese 

de doutorado. 

Outro estudo sobre as narrativas juvenis contemporâneas de Ceccantini (2004) 

está em um artigo publicado no livro “Democratizando a Leitura: pesquisas e práticas”, 

pela editora Autêntica, uma breve observação no tocante às representações da leitura na 

ficção voltada aos jovens. O autor enfatiza que essas obras utilizam esse tipo de 

representação como sendo tema primário e, além de tudo, não se caracterizam somente 

por função utilitarista, pois, se colocam acima das funções pedagogizantes da literatura 

juvenil, ou seja: 

[...] o intuito não é mais o de convencer a todo custo o leitor da 

importância da leitura e de tornar-se leitor: se virtualmente isso ocorre, 

não é objetivo primeiro do texto literário. A leitura foi focalizada, quase 

sempre, fora de contexto escolar, sendo multiplicadas as situações de 

leitura, os sujeitos de leitura e os modos de ler, numa perspectiva que 

se revelou, por vezes, francamente dessacralizadora  (CECCANTINI, 

2004, p.82). 

 

 O fator apresentado por Ceccantini acima é comprovado nas narrativas a partir da 

relação dos protagonistas com a leitura, pois, nota-se que se trata de uma leitura fora do 

contexto escolar, de preferência em casa, ambiente familiar, de aconchego que representa 

o papel da leitura literária da vida desses jovens de forma natural. Outro pressuposto 

constatado por Ceccantini é a não apologia e dessacralização da leitura, ao representar a 

leitura sob uma concepção problematizada: 

[...] em geral os autores não caem na armadilha de sua apologia a 

qualquer preço, havendo referências à literatura bem contextualizadas, 

associadas a caracterização de personagens frequentemente 

introspectivas, podendo ser enfatizadas esta ou aquela função da 

literatura para a personagem ou situação em causa, mas não de maneira 

artificial. É importante chamar a atenção para o ato de que essa visão 

positiva da literatura, nesses casos, passa substancialmente pela relação 

visceral que com ela mantem alguns protagonistas das obras 

(CECCANTINI, 2000, p. 387). 

 

 Um aspecto percebido pelo autor é a leitura socializada. Essa questão é 

comprovada, por exemplo, no modo como Pedro compartilha suas críticas literárias com 

seu amigo e tutor Nabuco, além de sempre dividir suas impressões com sua namorada 
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Mayume. As leituras que o personagem de Rodrigo Lacerda faz no decorrer da narrativa 

são constantemente partilhadas, podemos afirmar que isso ocorre na maioria delas. Elias 

também faz uso frequente dessa leitura socializada, quando compartilha suas emoções e 

experiências com seu melhor amigo, Bombo, que também possui uma afeição com 

histórias, mais especificamente com as lendas chinesas. Juan inclui-se também nessa 

perspectiva, pois, sua vivência com os livros é direcionada pelo tio Tito, ao mesmo tempo   

compartilhadas com Catalina, a garota da farmácia pela qual Juan se apaixona: “Ele me 

fez gostar de ler e me ensinou que um livro é melhor quando compartilhado” (VILLORO, 

2011, p. 55). 

 Com Juan, a relação com o texto literário não deriva de um processo pessoal, 

familiar, não tanto quanto com Pedro e Elias, pois, se aproxima mais de uma circunstância 

ocorrida na adolescência da separação dos pais. Ao passar as férias com o leitor ávido, 

Tito, é desencadeada uma relação também intensa com os livros, que acaba servindo de 

influência na sua formação pessoal. Evidentemente, esse caso é comprovado pelo modo 

como Juan, no início da narrativa, afirma ao tio que não gosta muito de ler, prefere brincar 

com outras coisas. 

 A partir das estratégias metaficcionais, consideramos, como também observado 

por Ceccantini, que há uma constante leitura de mundo presente em diversos momentos 

vivenciados pelos protagonistas. Isso ocorre no modo como transcende o verbal para se 

ler a vida, situações, dilemas, relacionando os personagens lidos nos livros com as pessoas 

ao redor, e até a si mesmo. Pedro, em O fazedor de velhos, faz dos livros instrumento 

condutor de investigação psicológica direcionando-os a um conhecimento do outro e de 

si, o que colabora para a formação identitária dos jovens leitores.  

 De modo geral, constatamos que as experiências literárias dos personagens são 

representações de leituras fora do ambiente escolar, leituras predominantemente de textos 

literários canonizados, sendo que todos se inserem em uma biblioteca domiciliar, mas não 

em suas próprias casas. Enquanto Pedro lê os livros da biblioteca de Nabuco, Elias se 

insere no sótão repleto de livros que seu pai deixou na casa de sua avó paterna, e Juan na 

casa do misterioso tio Tito, que mora em uma casa que mais parece uma gigantesca 

biblioteca.  

Percebemos, também, que ambos leem no decorrer de toda a narrativa, mas que 

as obras em si não possuem representações didatizantes da leitura. Isso ocorre devido ao 
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fato de que os personagens chegam à leitura com o propósito de descoberta, seja ela qual 

for, de si, do mundo, das pessoas e da vocação que pretendem exercer.  

Com base nas observações apresentadas referente à estratégia metaficcional, cabe 

a nós compreendermos as formas pelas quais esse elemento é trabalhado nas narrativas. 

As estratégias metalinguísticas e intertextuais são dispostas nos juvenis de forma 

problematizada e, diante disso, é importante observar como os autores utilizam esses 

recursos e como isso contribui para os perfis leitores caracterizados nos protagonistas. 

 

 

2.1 Metalinguagem 

 

 Os estudos apontados para a linguagem têm empregado o conceito de 

metalinguagem para esclarecer as próprias formas de uso da palavra. É a partir desse 

crescimento e de abordagens voltadas para reflexões sobre a linguagem, que é necessário 

compreender o procedimento de suma importância para nosso estudo. À vista disso, 

Chalhub (2005) nos apresenta um estudo sobre o tema, a fim de elucidar sua definição e 

perceber como ela funciona dentro do texto literário, como no caso das narrativas 

analisadas. 

A autora observa, conforme registrado no dicionário Aurélio Buarque de Holanda, 

que “meta” no grego, quer dizer “mudança”, “posterioridade”, “transcendência”, 

“reflexão” e “crítica sobre”. Nesse sentido, percebemos, a partir da definição do 

dicionário, que o conceito faz parte de uma modificação ou transformação elevada, sob o 

ponto de vista analítico crítico. Nesse caso, é a própria linguagem, ou seja, ao passo que 

precisamos explicar melhor o que estamos dizendo em palavras precisas, estamos diante 

da metalinguagem. A dimensão desse conceito refere-se à leitura relacional que tem como 

referência um sistema de signos da linguagem (CHALHUB, 2005, p. 7). 

Sob o prisma literário, a autora enfatiza o referente como sendo principal na 

composição do enunciado, tendo em mente que o receptor é induzido de acordo com a 

mensagem transmitida. O nome dado a esse processo é função conativa, em que o 

enunciador conhece as relações da linguagem e envolve o leitor ao configurar sua 

mensagem. Essa questão é observada a partir da metalinguagem utilizada em narrativas, 

constatando o fator código como principal referente; em suma: “A função metalinguística 
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[...] centraliza-se no código: é o código “falando” sobre o código: literatura falando de 

literatura” (CHALHUB, 2005, p. 41). 

 Concernente às narrativas em análise, na concepção de Chalhub (2005), a 

referente à metalinguagem conotativa, no contexto artístico, atua junto do código para 

alcançar o procedimento de definição a partir do significante, compreendendo o objeto e 

expondo o funcionamento da poética. De acordo com a perspectiva crítica da autora: 

 

O poema que se pergunta sobre si mesmo e, nesse questionamento, 

expõe e desnuda a forma com que fez a própria pergunta é um poema, 

digamos assim, marcado com o signo da modernidade. Constrói-se 

contemplando ativamente a sua construção. Podemos dizer que é uma 

tentativa de conhecimento do seu ser, uma forma peculiar e 

singularíssima de episteme, deixar à mostra os recursos que usa para 

formular sua questão [...]. Isso seria um redimensionamento da arte? 

Diríamos que sim, uma vez que aí se inclui o desejo de desvendar como 

se processou a história da arte, mais especificamente, desse poema 

moderno, uma vez que tratamos de literatura [...] O que a 

metalinguagem indica é a perda da aura, uma vez que dessacraliza o 

mito da criação, colocando a nu o processo de produção da obra 

(CHALHUB, 2005, p. 42). 

 

 Outro ponto de vista relevante para observarmos o trabalho com a linguagem é 

tratar como princípio de investigação o estudo da ciência da literatura chamada pelos 

formalistas russos de literariedade. Para perceber a literariedade de um texto, é preciso 

nos atentarmos para as características intrínsecas do objeto que lhe atribuem qualidade 

literária, concentrando na realidade do texto enquanto linguagem. O exame dos fatores 

textuais que levam o texto a ser considerado obra de arte tem como processo inicial a 

composição como produto estético, isso, tendo em vista que a linguagem literária produz, 

cria significantes e constitui significados. Os formalistas consideram que não há 

gramática normativa para o texto, sendo que o único espaço de composição é o da 

liberdade, porém, sempre predominando, na escrita, a função poética.  

O trabalho minucioso com a linguagem em um texto influencia a qualidade e, por 

conseguinte, tende a requerer uma leitura mais atenta e compromissada, o que estimula o 

conhecimento e a percepção do leitor. Tratamos, pois, a metalinguagem, como atributo 

moderno nas narrativas; compreende-se, conforme exemplificado por Chalhub (2005, p. 

47), como: “desvendamento do mistério, mostrando o desempenho do emissor na sua luta 

com o código”. Para a autora, o leitor crítico atua sempre no repertório metalinguístico, 
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pois compete a ele manter um olhar moderno, a fim de perceber o que escapa, visto que, 

esse mecanismo estabelece possíveis poéticas de leitura:  

 

Para dizer do novo é preciso criar o novo e, na busca de novas formas 

de feitura do texto, a eficácia estará em romper com o estereótipo de 

fabricar o inédito. Um “diz-fazimento”, um dizer que faz o dito e desfaz 

o repetido. Quando o texto não apenas diz, mas opera 

metalinguísticamente, temos não só o tema, mas o tema estruturado na 

feitura do texto, de tal forma que fica impossível separar o 

procedimento do que se diz. Na verdade, um sobrescrever, diferente de 

um sobre escrever. Este é um dizer sobre algo, sem mostrar como se 

faz, aquele é o mostrar o que está dizendo (CHALHUB, 2005, p. 60, 61 

e 63). 

 

 Portanto, é diante de tais definições que podemos compreender a importância de 

nos atentarmos para essa estratégia presente nas narrativas juvenis analisadas. Os autores 

dessas obras salientam o papel fundamental da leitura e produção literária na vida dos 

jovens. Consideramos, pois, a metalinguagem como um fomento à formação leitora e, 

sobretudo, a leitura crítica que, por conseguinte, proporciona o estímulo a novas 

descobertas de sentidos, assim como a construção de uma identidade leitora dinâmica.  

 

2.2. Intertextualidade 

 De acordo com a concepção de Chalhub (2005, p. 52), a intertextualidade é uma 

forma de metalinguagem. Mediante às referências ou alusões a outras obras, os juvenis 

em questão usufruem desse recurso como estratégia textual proveniente do trabalho com 

a linguagem, isto é, incorporam-se outros textos dando a entender que o propósito é usar 

em tais referências uma linguagem anterior. Conforme nos esclarece a autora: “[...] se 

metalinguagem é sempre um processo relacional entre linguagens, tratando-se de 

literatura, haverá sempre esse diálogo intertextual” (CHALHUB, 2005, p. 52). 

Os textos aqui por nós analisados usufruem dos clássicos da literatura, o que, na 

concepção de Ítalo Calvino (1993), podem ser considerados como obras intermináveis, 

que sempre proporcionam novas leituras e novas perspectivas. “Os livros são insistentes. 

Por isso se tornam clássicos” (VILLORO, 2011, p. 141). Conforme observamos nos PLs, 

cada leitura feita desses escritos proporciona uma experiência distinta, como em uma 

viagem no tempo, em que o livro trouxesse para cada um desses leitores algo novo. Isso 
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ocorre porque cada protagonista utiliza suas perspectivas de vida para interpretar e se 

inserir nas aventuras desses livros de forma particular e construtiva.  

Os PLs perpassam todo um manancial literário de clássicos que ultrapassaram 

gerações, formando um diálogo entre passado e presente e, sendo assim, a 

intertextualidade nessas narrativas é demonstrada através da ligação entre esses textos e 

os personagens, pois conseguem explorar os caminhos da escrita fazendo com que cada 

leitura suceda a outra. 

O conceito intertextualidade criado por Júlia Kristeva denomina a relação que uma 

determinada obra estabelece com outra(s) do legado literário que compõe o capital 

cultural humano e, resultante do trabalho de Bakhtin sobre o dialogismo ou diálogo entre 

textos, que define 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 ou 

mesmo uma valorização à cultura literária, bem como explica Samoyalt: 

 

Assim como uma pessoa se constitui numa relação muito ampla com o 

outro, um texto não existe sozinho, é carregado de palavras e 

pensamentos mais ou menos conscientemente roubados, sentem-se 

influencias que o subtendem, parece sempre possível nele descobrir-se 

um subtexto [...] Em vez de obedecer a um sistema codificado muito 

estrito, a intertextualidade busca mais, hoje, mostrar fenômenos de rede, 

de correspondência, de conexão, e fazer dele um dos principais 

mecanismos da comunicação literária (SAMOYALT, 2008, p.42). 

Considera-se de suma importância a incorporação desse procedimento narrativo 

no que diz respeito a tematização da relação leitor e texto, pois, conforme Samoyalt (2008, 

p.9) esclarece, a literatura é composta em uma associação com o mundo, assim como 

numa relação consigo mesma, sua história, a história de suas criações e a extensa jornada 

de suas origens. 

Dessa formam, as experiências leitoras são importantes para a formação como 

jovens leitores no século XXI, e é, por isso, que cabe destacar alguns pontos que fazem 

com que as alusões a obras canônicas interferem nos perfis leitores de Pedro, Elias e Juan. 

A intertextualidade faz parte de uma estratégia constitutiva para a narrativa juvenil, 

lembrando que, cada vez que os PLs se inserem nas leituras, esse encontro é marcado por 

uma experiência redentora que faz com que essas obras subsistam dentro de cada um 

deles. Esses escritos exercem influência em suas formações como seres humanos, e 
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porque não dizer, torna-os humanizados. Essa humanização é entendida por Candido 

como um: 

 

[...] processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos 

essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa 

disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade 

de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da 

complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. A literatura 

nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o 

semelhante (CANDIDO, 1988, p. 182). 

 

 Constatamos nas três narrativas investigadas que as leituras feitas pelos PLs, em 

especial, Pedro e Elias, são predominantemente literaturas clássicas universais. De 

acordo com Diva (2018, p. 27), a palavra universal significa conhecer o outro. A autora 

define o ‘ser universal’ se referindo a “sair de si e do seu cotidiano e migrar para outras 

experiências, abrir-se para a alteridade através da expressão de outros povos e culturas”. 

Tal definição é fundamental para compreendermos essa relação da leitura literária que 

humaniza, assim como também entender a função da leitura das obras canonizadas nos 

dias de hoje. A autora ainda afirma que “Nada como ler [...] a Rússia densa e inquietante 

de Crime e castigo, de Dostoiévski”, como um exemplo de obra que propicia uma leitura 

de uma outra cultura e tradição que, talvez, é por muitos desconhecida. 

 O russo citado pela autora é mencionado na narrativa de Afonso Cruz, à medida 

que Elias adentra na obra Crime e Castigo a fim de encontrar pistas que o levem ao seu 

pai. Em tal caso, o protagonista atribui ao texto uma semelhança com a sua atual 

circunstância, isto é, o fato de cometer a devida atrocidade com o amigo Bombo, o faz 

considerar como sendo um crime. Raskolnikov é para Elias uma figura factual, sua 

relação com o personagem de Dostoievski é tida como um acontecimento, cuja 

veracidade faz com que o texto lido pelo jovem se metamorfoseie para o contexto real. 

 Eco (1989, p. 132) explana sobre o dialogismo intertextual de modo que esse 

artifício é manifestado no juvenil em pauta. O autor afirma que levar a sério a 

personagem de ficção produz um tipo incomum de intertextualidade: “uma personagem 

de determinada obra ficcional pode aparecer em outra obra ficcional e, assim, atuar como 

um sinal de veracidade”:  

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

desagradável. Estava ao mesmo tempo horrorizado pelas crueldades 

do 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 
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praticamente um monstro humano, alguma coisa nele era um reflexo 

de mim (LACERDA, 2008, p. 63).  

 

Essa conduta estabelece a relação das personagens fictícias com o mundo real, o 

que, para Eco, faz com que elas adquiram cidadania ao se libertarem da história que as 

criou: 

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). 

[...] 
     - Mas não foi assim? Dostoiévski sugeriu isso.  

- Dostoiévski, Dostoiéviski... O que é que ele sabe da vida, esse 

Dostoiéviski? Tudo isso se passou como eu estou lhe contando, o resto 

é literatura. Raskolnikov não dormia [...] (CRUZ, 2011, p. 78). 

 

 Podemos observar na narrativa O livro selvagem (2011) que, apesar de Tito 

apresentar a Juan o território Samsa convocando Kafka, as leituras de Juan não fazem 

alusão direta a outras obras de ficção conhecidas ou publicadas. Não há referências 

diretas de trechos de outras obras, como vemos em O fazedor de velhos, pois a narrativa 

tematiza o ato de ler, o contato com os livros trazendo uma reflexão sobre o que envolve 

a leitura. 

Pode ser que alguns leitores se sintam instigados a pensar a narrativa como sendo 

baseada na própria história do autor, devido ao nome do personagem, assim como 

também, pelo fato de, ao final da história, o personagem leitor deixar claro que ele 

escreveu aquela narrativa. Podemos considerar que o personagem e o autor são 

associados como uma só pessoa, podendo ser tratado tal narrativa autobiográfica6, como 

um tipo de pacto autobiográfico. 

                                                           
6 O termo autobiográfico é utilizado por Philippe Lejeune como uma manifestação do 

engajamento pessoal do autobiográfo, por meio de uma construçao textual (prefácil, nota 

introdutória, preâbulo) ou paratextual (título e subtítulo, informações de contracapa e orelhas do 

livro), que permite ao leitor admitir o texto como expressão da personalidade daquele que escreve, 

em seu valor de verdade.(PACE, 2012, p. 8). Disponível em: 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8146/tde-06122012-

143422/publico/2012_AnaAmeliaBarrosCoelhoPace_VCorr.pdf 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8146/tde-06122012-143422/publico/2012_AnaAmeliaBarrosCoelhoPace_VCorr.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8146/tde-06122012-143422/publico/2012_AnaAmeliaBarrosCoelhoPace_VCorr.pdf
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3. OS PERSONAGENS LEITORES “PLs” 

 

O hábito não faz o leitor, e sim, o leitor que,  

por paixão, determina o hábito 

Marina Colasanti (2004, p. 161) 

 

A performance leitora dos protagonistas das narrativas são modelos inerentes de 

modos de se ler literatura, isto é, uma maneira intrínseca de leitura. Considerando que tal 

observação nos induziu ao objetivo primário dessa pesquisa - analisar os protagonistas 

das narrativas enquanto PLs - convém tratarmos de alguns pontos semelhantes entre os 

corpora que induziram o contexto trabalhado e se ater para a condição social de cada um 

dos personagens. Além disso, é o ato de ler que prepondera em nossa análise, a fim de 

percebermos como ocorre o desenvolvimento dessa prática na vida desses jovens ao levá-

los a serem leitores críticos.  

Ao analisarmos a literatura concernente ao subgênero juvenil, sob as três origens, 

percebemos identidades similares representadas que determinam uma mesma literatura 

pós-moderna. O intuito não é fazer uma leitura nacionalista de cada narrativa e, em se 

tratando da metaliteratura evidenciada nas obras, podemos observar além dos três autores, 

diversos outros escritores, cujas obras dialogam umas com as outras. Concernente a essa 

concepção, consideramos, portanto, que há uma diversidade de contextos sociais, 

culturais e históricos. 

Percebemos, dentre os recursos literários referentes ao foco narrativo, o emprego 

considerável de discursos variando em diretos e indiretos, levando em conta que os 

corpora são narrados em primeira pessoa, mais especificamente, pelos próprios 

protagonistas. Apresentam então, semelhanças estilísticas no que diz respeito ao foco 

narrativo; os juvenis também englobam sequência temporal, pois, apesar de existirem 

momentos retratados a partir de uma memória do passado, a história contada segue a 

ordem cronológica dos fatos.  

Referente ao tempo evidenciado nas narrativas, observamos que, apesar de as 

obras terem sido produzidas em períodos próximos ao intervalo de 2008 a 2011, as 

histórias narradas demonstram pertencerem a momentos distintos, mas não muito 

distanciados. Pedro, de O fazedor de velhos, tem uma experiência no início de sua carreira 
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como escritor, em que começa a escrever um livro em um computador, mas apesar de não 

haver evidências de celulares, o protagonista se comunica constantemente por telefone ou 

cartaz: “Prometemos um ao outro manter contato diário, por carta, telefone, e-mail, 

msn...” (LACERDA, 2008, p. 95).  

Levando em consideração que o jovem pertence a uma família de classe média, 

até os anos 2000, muitas casas já possuíam computadores e algumas delas até internet e, 

a partir disso, sabemos que o msn surgiu a partir de 1995, ou seja, podemos considerar 

um momento histórico da narrativa como sendo entre final da década de 90 para início do 

século XXI, já que a história se passa dos dezessete aos vinte e poucos anos da vida de 

Pedro. 

Os espaços onde ocorrem os acontecimentos não são precisamente determinados, 

mas podemos notar indícios de que Pedro, Elias e Juan moram em grandes metrópoles. 

Percebemos logo no início da narrativa de Rodrigo Lacerda que Pedro relata a ocasião 

em que ele e sua irmã se dirigem ao aeroporto para uma viagem de férias: “Chegamos ao 

aeroporto lá pelas onze da manhã” (LACERDA, 2008, p. 19). O mesmo corre com Elias, 

personagem de Os livros que devoraram meu pai (2011), que descreve o local onde seu 

pai trabalhava como sendo o sétimo bairro fiscal, o que, em Portugal, é uma divisão 

administrativa fiscal gerenciada por uma repartição de finanças, comum em cidades 

grandes. E Juan de O livro selvagem (2011) é levado para a casa de seu tio Tito, casa que 

o protagonista afirma ser do outro lado da cidade: “Naquele bairro algumas casas eram 

derrubadas a golpes de marreta para dar espaço a edifícios modernos [...] Era nessa zona 

de demolição, que os adultos chamavam de centro” (CRUZ, 2011, p.23).  

Não muito distante, Elias descreve sua trajetória cercada de livros, afeto da mãe, 

da avó e seus amigos, ao que tudo indica, sem vestígios tecnológicos de celulares e 

computadores. Outra questão observada na narrativa de Afonso Cruz, é que o protagonista 

também pertence a uma família de classe média devido ao trabalho do pai, e 

consequentemente, a biblioteca no sótão na casa da avó que pertenceu a ele, o que não é 

comum a qualquer casa. Sendo assim, o tempo demonstrado na história aparenta ser num 

período mais antigo em relação ao de Pedro, devido às características do adolescente 

representado, assim como o contexto social no qual está inserido. 

O personagem de Juan Villoro nos apresenta outro perfil de adolescente da cidade 

grande que, conforme ele mesmo afirma: “gostava de tv, tanto quanto de frango assado” 

(VILLORO, 2011, p. 20). Presumimos que Juan pertence a uma família de classe média, 
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devido às descrições do pai que constrói pontes como um possível engenheiro. O jovem 

também afirma que “Naquela época o divórcio ainda não estava na moda” (VILLORO, 

2011, p. 13), o que nos leva a acreditar que o período transcorrido na história está entre a 

década de setenta e oitenta, já que, pelas estatísticas, o crescimento de alusão a divórcio 

se passou a partir da década de noventa, considerando que, nos últimos trinta anos, a 

separação entre os cônjuges se tornou mais comum.  

Em relação à construção do espaço, as narrativas exploram o ambiente onde 

ocorrem as maiores descobertas distantes de casa, fazendo com que o crescimento 

alcançado pelos jovens ocorresse fora do âmbito de proteção dos pais e da rotina. O 

espaço é urbano social, algumas vezes fantásticos como em Elias e Juan e, dessa forma, 

o cenário ficcional que jovens percorrem sugere ser um ambiente importante e quem sabe 

até simbólico no que diz respeito ao processo que eles vivenciam.  

O contexto social em que são inseridos também é fundamental, pois, é na 

consciência do leitor que serão formadas as representações imaginárias de que fala Iser 

(1996, p. 107), que, aos poucos, se desenvolve à medida que a leitura avança. Os espaços 

representados encontram eco nas vivências do leitor, que se identificam com os cenários 

e recriam através da sua imaginação os espaços ficcionais. 

Um ponto a ser observado mediante às experiências literárias dos protagonistas, 

associadas ao processo de amadurecimento e crescimento, é o fato de os três alcançarem 

essa vivência distante de suas casas, portanto, do conforto e proteção familiar. Ocorre 

para Pedro quando começa a frequentar a casa de Nabuco e a vivenciar grandes 

experiências. Ele se desliga, de certo modo, dos pais e da irmã e, consequentemente, 

daquele ambiente que originou suas leituras literárias. Contudo, para que ele alcançasse 

um nível mais avançado de descobertas era necessário sair de casa. O que faz com que o 

jovem consiga descobrir sua vocação é o relacionamento que ele constrói com o velho 

Nabuco e, por conseguinte, as instruções de leitura que o professor propicia a ele e o 

levam para um universo de interpretações e construções de sentidos da vida e de si 

mesmo. 

O protagonista de Afonso Cruz também percorre esse trajeto de afastamento de 

casa, pois, quando Elias recebe de presente da avó a biblioteca de seu falecido pai, ele 

começa a ter novas experiências de vida distante de sua mãe. A partir do momento em 

que Elias se encontra cercado de livros que o fazem viajar por lugares diferentes, ele 

começa a passar muito tempo na casa da avó. E é através do seu crescente interesse pelas 
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histórias que ele alcança novas descobertas, o conhecimento do mundo e do seu pai 

desconhecido. 

Em circunstâncias não muito boas, o personagem de Juan Villoro também acaba 

se afastando da mãe que ele tanto venera, por causa da separação de seus pais, que faz 

com que ele precise passar um tempo na casa do seu tio para que as situações se 

resolvessem em casa. Esse distanciamento, a princípio, não deixa o garoto satisfeito, mas 

devido às suas novas descobertas e ao desafio de encontrar o livro selvagem, Juan acaba 

se afeiçoando àquela casa repleta de livros e mistérios a serem desvendados. Uma 

aventura cheia de fantasias e imaginação faz com que o jovem compreenda as 

circunstâncias da vida, e mais ainda, consiga entender a situação dos pais. Os três 

protagonistas estão à procura do seu lugar nos contextos aos quais pertencem e nos 

espaços temporários pelos quais transitam e o contato com os livros é primordial para que 

eles possam se encontrar. Eles passam por uma espécie de ritos de passagem.  

A transformação do mundo e de si fazem parte da vida em sociedade e para Van 

Gennep (2011, p. 10) “falar em vida social é falar em ritualização [...] todo o sistema 

passa por um período especial, invertendo, neutralizando ou reforçando a realidade 

cotidiana”. Gennep utiliza o termo “ritos de iniciação” ou “ritos da puberdade” para 

exemplificar a transformação que ocorre com o ser humano nessa etapa da vida. Os ritos 

da puberdade na cultura indígena se referem à passagem da infância para a vida adulta, 

por meio de uma cerimônia em que o indivíduo é separado do convívio social da aldeia.  

A puberdade fisiológica se distingue da puberdade social, isto é, existe o desenvolvimento 

físico comum em toda e qualquer sociedade, e tem-se as transformações ocorridas 

referentes aos aspectos sociais e/ou psicológicos (GENNEP, 2011, p. 87). 

Sabe-se que a adolescência é uma fase de transição da infância para a vida adulta 

e essa fase acarreta mudanças físicas e psíquicas que mobilizam todo um processo de 

construção identitária. Pode ser considerada uma etapa de descobertas extraordinárias que 

serão significativas para todo o resto de suas vidas. Esse período corresponde a um 

percurso propício a desafios que impulsionam o crescimento e amadurecimento do sujeito 

para a decisão de suas escolhas. 

Os protagonistas Pedro, Elias e Juan atravessam esse trajeto cada qual de uma 

maneira distinta. Enquanto Pedro precisa decidir seu futuro profissional e essa busca 

interfere em outras áreas de sua vida, Elias precisa lidar com a ausência de seu pai e 

transpor uma fase crucial da infância para adolescência e Juan tem a separação de seus 
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pais como um novo desafio a ser enfrentado. Para Aser Cortines7, o herói percorre um 

caminho até a conquista de sua meta e, nesse processo, ele enfrenta novos desafios, assim 

como diversidades para ultrapassar cada estágio de aprendizagem.  

 

Todos os dias vivemos uma Jornada, nossas escolhas, desafios e 

relacionamentos estão pautadas por um objetivo e a maneira como você 

traça para chegar nesta meta é o que é a Jornada do Herói, tudo o que 

vivemos até o sucesso. Toda jornada tem começo, meio e fim. O que 

Campbell transmite com a jornada é como explorar cada fase 

destacando cada elemento como, paciência, observação e saber 

identificar os aliados e os chamados dragões (inimigos) por ele. Afinal, 

vivemos inúmeras jornadas na vida e devemos saber identificar quando 

cada etapa termina para perceber os chamados de novas fases e desafios 

(TEIXEIRA, 2014, s/p). 

 

 Em todo caso, o herói vivencia uma jornada que possui etapas a serem ultrapassadas 

para o alcance de sua realização. Joseph Campbell em O herói de mil faces (1992) 

apresenta etapas a serem seguidas por esse herói:  

[...] o herói inicia uma jornada por um mundo de forças desconhecidas 

e, não obstante, estranhamente íntimas, algumas das quais o ameaçam 

fortemente (provas), ao passo que outras lhe oferecem uma ajuda 

mágica (auxiliares). Quando chega ao nadir da jornada mitológica, o 

herói passa pela suprema provação e obtém sua recompensa 

(CAMPBELL 1992, p. 137). 

 

 Dessa forma, tomamos cada etapa designada pelo autor para explicar os caminhos 

percorridos pelos nossos personagens em uma jornada enquanto leitores. 

 

Quadro 1. Etapas – Caminhos percorridos pelos personagens 

A jornada do herói 

Joseph Campbell 

(1992) 

Pedro - O Fazedor de 

velhos (2008) 

Elias – Os livros que 

devoraram meu pai 

(2011) 

Juan - O livro 

selvagem (2011) 

Mundo Comum - O 

mundo normal do 

herói antes da história 

começar. 

Um jovem leitor 

concluindo o Ensino 

Médio, prestes a se 

descobrir.  

(p. 39) 

Um garoto que acaba 

de completar doze 

anos e ganha de 

presente da avó a 

biblioteca de seu pai 

falecido que não 

conhecera. (p. 16) 

Um menino de treze 

anos que vive com 

seus pais e irmã em 

uma rotina comum de 

um adolescente nessa 

idade. (p. 9) 

                                                           
7 TEIXEIRA, Samara. Você conhece a “Jornada do Herói” de Joseph Campbell? Disponível em: 

https://www.catho.com.br/carreira-sucesso/colunistas/noticias/voce-conhece-a-jornada-do-

heroi-de-joseph-campbell/#ixzz30FBrQMvu Acesso em 28 de novembro de 2019. 

https://blog.faa.edu.br/?p=5332
https://www.catho.com.br/carreira-sucesso/colunistas/noticias/voce-conhece-a-jornada-do-heroi-de-joseph-campbell/#ixzz30FBrQMvu
https://www.catho.com.br/carreira-sucesso/colunistas/noticias/voce-conhece-a-jornada-do-heroi-de-joseph-campbell/#ixzz30FBrQMvu
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O Chamado da 
Aventura – Um 

problema se 

apresenta ao herói: 

um desafio ou a 

aventura. 

Ao ingressar no curso 

de história Pedro quer 

descobrir sua 

verdadeira vocação e 

para isso seu 

professor aconselha 

que ele procure 

alguém que possa lhe 

ajudar. (p. 41) 

A vida de Elias a 

partir desse episódio 

se dá em torno da 

biblioteca na casa da 

sua avó. Lugar onde 

se passa a maior 

aventura de sua vida 

em busca de conhecer 

o pai que morrera 

antes de ele nascer. 

(p. 19) 

Juan precisa passar as 

férias na casa de um 

velho tio 

desconhecido devido 

a situação complexa 

que seus pais 

vivenciam. 

(p. 19) 

Reticência do Herói 
ou Recusa do 
Chamado – O herói 

recusa ou demora a 

aceitar o desafio ou 

aventura, geralmente 

porque tem medo. 

“Quase me recusei. 

Ele percebeu, e disse: 

- O senhor não tem 

nada a perder” (p. 

48). 

“Folheei o exemplar 

de A ilha do Dr. 

Moreau, mas pousei-

o logo, sem sequer ter 

lido um parágrafo. 

Estava tão nervoso 

que decidi adiar” (p. 

21). 

 “Pensei que minha 

mãe me amava de 

mais para me mandar 

para a casa do tio 

Tito. Aquilo não 

podia ser verdade” 

(p. 20). 

Encontro com o 
mentor ou Ajuda 
Sobrenatural – O 

herói encontra um 

mentor que o faz 

aceitar o chamado e o 

informa e treina para 

sua aventura. 

“Aquele velho 

estranho no meu 

caminho outra vez 

[...] Seu nome era 

Nabuco [...]” (p. 44). 

“E no dia seguinte lá 

fui, depois das aulas, 

ter com minha avó” 

(p. 16). 

“Meu tio Tito morava 

na parte antiga da 

cidade [...] Por um 

instante, tive a 

esperança de que meu 

tio não abriria a porta 

[...] Justo naquele 

momento a porta se 

abriu” (p. 23-24). 

Cruzamento do 
Primeiro Portal – O 

herói abandona o 

mundo comum para 

entrar no mundo 

especial ou mágico. 

“- Tome aqui ... – 

disse, passando-me 

com firmeza um 

exemplar do Rei 

Lear-. [...] – Quanto 

tempo eu tenho?” (p. 

51). 

“A um sinal de minha 

avó, subi as estreitas 

escadas que davam 

para o sótão e abri a 

porta. Minhas mãos 

tremiam” (p. 19). 

“Caminhei por um 

corredor com 

estantes de livros em 

ambos os lados e 

entrei no primeiro 

cômodo que 

encontrei” (p. 26). 

Provações, aliados e 
inimigos – O herói 

enfrenta testes, 

encontra aliados e 

enfrenta inimigos, de 

forma que aprende as 

regras do mundo 

especial. 

“Era como se, por 

dias seguidos, eu 

fosse empurrado num 

matagal de palavras 

estranhas, empurrado 

contra imagens 

incompreensíveis” (p. 

54). 

“[...] isso valeu-me 

uma semana de 

castigo. Uma semana 

em que estava 

proibido de ir ao 

sótão” (p. 44). 

“Algo me fez pensar 

que meu pai nunca 

voltaria àquela cama 

que vi sob a luz da 

lua” (p. 12). 

Aproximação – O 

herói tem êxitos 

durante as provações. 

“Depois de ter ficado 

tantas vezes imune à 

força daquela 

história, finalmente 

ela havia me 

atingido” (p. 56). 

“O dia em que li, 

numa dessas 

lombadas, pistas que 

me levaria à 

conclusão desse 

mistério, e que me 

faria rever meu pai” 

(p. 86). 

“As grandes histórias 

fazem você pensar na 

sua própria história 

[...] Acho que há 

momentos em que as 

pessoas sentem que 

precisam fazer algo 

pelos outras, sem que 

eles saibam” (p. 159). 
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Provação difícil ou 
traumática – A maior 

crise da aventura, de 

vida ou morte. 

“Minha cabeça 

pesou, eu estava 

abatido [...] Sem ela 

por perto, tenho a 

sensação de que vou 

envelhecer dez anos 

em dois” (p. 93). 

“Dois dias depois fui 

ao velório. Meu 

melhor amigo [...] foi 

a primeira pessoa que 

vi morta, e isso me 

impressionou” (p. 

109). 

“Eu não tinha ideia 

do que fazer, mas de 

uma coisa estava 

certo: não podíamos 

ficar com medo [...] 

Mesmo com o nosso 

pai distante, Mesmo 

que nossa mãe 

fumasse tanto e fosse 

tão preocupada” (p. 

163). 

Recompensa – O 

herói enfrentou a 

morte, se sobrepõe ao 

seu medo e agora 

ganha uma 

recompensa (o 

elixir). 

“No correr do 

processo, reparei que 

minha vida estava 

melhor. Meus dias 

ficaram mais leves” 

(p. 121). 

“[...] me resta rever 

meu passado e tentar 

compreendê-lo como 

um cego a apalpar um 

elefante” (p.111). 

“Desta vez, ele não 

ofereceu resistência 

[...] toquei as suas 

páginas, levantei-o 

[...] um livro 

compacto, 

agradável” (p. 184). 

O Caminho de 
Volta – O herói deve 

voltar para o mundo 

comum. 

“Daquele dia em 

diante, minha nova 

tarefa era escrever um 

romance [...] Eu ia 

para a faculdade, 

depois para o 

sobrado, e lá me 

trancava no 

escritório” (p.119). 

 “[...] minha mãe veio 

me buscar. Encontrá-

la foi algo 

extraordinário” (p. 

185). 

Ressurreição do 
Herói – Outro teste 

no qual o herói 

enfrenta a morte, e 

deve usar tudo que 

foi aprendido.  

“Os travesseiros 

estavam jogados no 

chão, e o meu mestre, 

muito pálido, havia 

deitado afinal” 

(p.132). 

“Quando penso no 

Bombo, choro. Mas 

na hora é difícil saber 

fazer as coisas certas” 

(p. 111). 

“Meus pais 

continuaram vivendo 

separados [...] Nas 

horas de angústia em 

que me sentia mais 

sozinho, os livros 

foram meus 

companheiros” (p. 

186) 

Regresso com o 
Elixir – O herói volta 

para casa com o 

“elixir”, e o usa para 

ajudar todos no 

mundo comum. 

“[...] quando 

achávamos que nada 

de melhor poderia 

acontecer, ela ficou 

grávida[...] Naquele 

dia pensei muito no 

professor [...] 

Envelheci muitos 

anos em poucas 

horas. Fiquei muito 

feliz por isso” (p.133) 

“Continuei a ler 

compulsivamente, e 

julgo que acabei de 

encontrar meu pai. 

Não por ter lido o 

sótão inteiro, mas por 

ter me tornado pai” 

(p.111). 

“Nunca vou me 

esquecer dos dias que 

passei na casa do tio 

Tito [...] passei a ler 

todos os outros livros 

como se eu também 

os tivesse agarrado e 

como se só 

revelassem as suas 

letras para mim” (p. 

185). 

Fonte: elaborado pela autora 

 

As experiências vivenciadas pelos nossos PLs são intermediadas por outros 

personagens, cujo papel é de suma importância para o processo. O velho Nabuco, 

professor aposentado, que decide ajudar Pedro a encontrar sua verdadeira vocação, é uma 
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figura eminente na narrativa, que não só exerce a função de adjutor, mas também de um 

sábio e estimado homem para o jovem. A relação entre eles se intensifica não só para o 

lado profissional, mas íntimo e pessoal, uma vez que Pedro acaba se tornando o afilhado 

de Nabuco inclusive por ter se casado com Mayume, a afilhada, e por ter se afeiçoado 

àquele senhor de maneira tão especial e carinhosa, a ponto de se dedicar a cuidar de 

Nabuco, como se este fosse um pai.  

Outra relação fundamental é a de Elias com sua avó, que desempenha um papel 

essencial na vida do neto, assim como nesse novo processo de amadurecimento. O modo 

como Elias descreve aquela senhora, que simboliza na perspectiva do garoto uma figura 

sábia e serena, é adorável e instigante para se entender a função de uma avó na vida de 

seu neto: 

 

Ela pediu que eu me sentasse, fez um gesto com a mão enrugada em 

direção ao sofá de riscas [...] com a sua lentidão e um vestido florido. 

Passou as mãos pelos cabelos, ajeitou a voz e os óculos [...] Estava na 

hora de saber a verdade. Suas palavras vinham cheias de cabelos 

brancos, podia sentir que havia nelas muita vida vivida (CRUZ, 2011, 

p. 16). 

 

A ligação entre um ancião e um jovem em processo de amadurecimento é marcada 

também em Um livro Selvagem quando Juan chega à casa do velho tio Tito, que é um 

grande admirador dos livros e da literatura e o faz se apaixonar por aquele universo de 

palavras e sentidos. Essa relação faz surgir uma nova paixão na vida do jovem, que não 

existia antes. Esse afeto se manifesta quando o estranho tio lhe apresenta a sua casa repleta 

de livros e trata-os como se fossem pessoas com vidas próprias e sentimentos. Essa nova 

concepção sobre a leitura faz com que Juan se construa através das experiências literárias, 

tudo de forma mediada pelo tio Tito, que exerce um papel fundamental na vida de seu 

sobrinho. 

Além dessas características em comum nas narrativas, podemos observar também 

que questões afetivas entre família, amigos e o primeiro amor são partes do conjunto 

social ao qual esses protagonistas estão inseridos e são representadas de forma análoga 

na vida de um adolescente. É a partir disso, que podemos observar o modo como a leitura 

literária contribui para a formação de Pedro, Elias e Juan e como cada perfil é delineado 

de acordo com as suas vivências. Tais experiências literárias servem como estímulos para 

o exercício do ato de ler e da construção de sentidos produzidos pela maneira como 

apresentam trilhas para leituras críticas.  
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 O ato de ler, sob a perspectiva analisada nas narrativas, possui dimensões que 

percorrem conhecimento além das palavras escritas, já que se identificam nelas 

motivações particulares que levam esses jovens à leitura. Cada protagonista se insere no 

universo dos livros de formas diferente e, por conseguinte, temos leitores distintos a serem 

analisados. São algumas maneiras de se ler literatura e a performance de cada PLs é de 

suma importância para se caracterizar o perfil de leitor crítico, levando em consideração, 

também, que cada um constrói seu próprio sentido, pois, tal prática ocorre somente 

quando esse leitor consegue atribuir sentido às coisas a sua volta. 

 Diante de tais abordagens, é importante ressaltar que esses protagonistas se 

assemelham pela ação e personalidade. Isto posto, empregamos como subsídio para tal 

afirmação a perspectiva adotada por Massaud Moisés (2006) sobre a personagem de 

romance em que o autor afirma ser “pessoas que vivem dramas e situações, à imagem e 

semelhança do ser humano, representações, alusões, sugestões, ficções, máscaras [...]” 

(MOISÉS, 2006, p. 226). De acordo com Moisés, as personagens podem ser planas ou 

bidimensionais e/ou redondas ou tridimensionais: 

No primeiro caso, trata-se de personagens destituídas de profundidade 

psicológica, dramática, etc.) e caracterizadas por uma qualidade, 

defeito, faculdade ou característica [...] As personagens planas são 

estáticas, inalteráveis ao longo da narrativa, sempre idênticas, e não 

reservando surpresa ao leitor por suas características específicas, senão 

por sua ação. As personagens de ficção romântica e realista eram via de 

regra estáticas e planas: as coisas aconteciam a elas, não dentro delas 

(MOISÉS, 2006, p.230). 

  

 Diante das observações feitas dos perfis dos PLs, notamos que as abordagens de 

Moisés sobre personagem planas não condizem com as características dos protagonistas 

apresentados nas narrativas. Estamos diante de personalidades fortes que, como já foi 

evidenciado outrora, são jovens que se transformam de dentro para fora e, a partir de cada 

experiência leitora, adquirem um conhecimento pessoal e de mundo. Portanto, eles são 

personalidades complexas e profundas a serem estudadas do ponto de vista individual 

como jovens distintos, e coletiva, enquanto jovens leitores. Mas há o segundo tipo 

definido por Moisés: as personagens redondas ou tridimensionais: 

 

[...] as personagens redondas têm profundidade e revelam-se por uma 

série de características [...] Dinâmicas, as coisas se passam dentro delas 

e não a elas; por isso surpreendem o leitor pela “disponibilidade” 

psicológica [...] a personagem redonda parece formada pelo interior, faz 

figura de ser singular, concreto e fruto duma visão global, dun élan 
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impulsivo onde a sensibilidade e suas intuições ocupam grande parte 

[...] a personagem redonda obedece primordialmente aos impulsos 

interiores, colocando-se à  margem ou acima das coerções sociais. 

Indivíduo diferenciado, inigualável e inconfundível (MOISÉS, 2006, p. 

230). 

 

Observando abaixo a constituição identitária de Pedro, Elias e Juan, tem-se: 

Quadro 2. Constituição identitária de Pedro, Elias e Juan. 

 Redonda ou tridimensional 

Pedro – “O fazedor de 

velhos” 

“[...] àquela altura eu mesmo já não podia lutar contra a 

seguinte certeza: ou conseguia ser feliz como escritor, ou 

precisaria nascer de novo. Ele havia acertado na mosca. 

Nenhum outro tipo de realização profissional me 

interessava mais. Aliás, afora a minha felicidade com a 

Mayume, a outra coisa que realmente importava para 

mim era escrever livros que tivessem alguma força” 

(LACERDA, 2008, p. 119). 

Elias – “Os livros que 

devoraram meu pai” 

“É a parte negra de cada um de nós, todos temos esse lado 

mau, até eu, que sou boa pessoa, o tenho, como se poderá 

confirmar. Esse meu lado escuro viria à luz com aquelas 

trevas todas que o caracterizam. Revelou-se certa vez por 

causa de uma disputa que me disporei a contar” (CRUZ, 

2011, p. 48”. 

Juan – “O livro selvagem” “As aventuras no rio em forma de coração me davam 

pistas sobre o que eu deveria fazer da minha vida. Não 

deveria acabar com esse exemplar nocivo, e sim tirá-lo 

da casa, como tinha feito no sonho do quarto escarlate. 

Sim, essa era a solução” (VILLORO, 2011, p. 162). 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 Conforme observamos acima, os PLs compartilham a todo tempo os seus 

sentimentos mais profundos revelando seus anseios de forma a demonstrar para nós 

leitores que suas emoções fazem parte do processo de desenvolvimento como jovens e 

como leitores, isto é, revelam o que se passa em seu íntimo. Esse comportamento é 

considerado típico de uma personagem redonda ou tridimensional, pois as três narrativas 

apresentam o perfil psicológico desses protagonistas de forma nítida. Em outras palavras, 

os protagonistas possuem perfis complexos, cujos comportamentos imprevisíveis vão 

definindo-os no decorrer do enredo e ao evoluírem acabam surpreendendo o leitor e, 

sobretudo, expressam a verdadeira natureza humana. 

O propósito primário de analisar o comportamento dos protagonistas das 

narrativas, enquanto leitores, leva-nos a refletir sobre a representação de uma categoria 
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juvenil pós-moderna, isto é, jovens que pertencem a uma era de avanços tecnológicos e 

transformações aceleradas. Isto posto, cabe a nós compreendermos que se trata de um 

perfil a ser minunciosamente estudado – os tipos de leitores do século XXI -, porém não 

cabe, nesse trabalho, desempenharmos essa ampla investigação, sendo que a presente 

análise se restringe a três perfis de leitores ficcionais.  

Todavia, Santaella observa em seu estudo intitulado “Navegar no Ciberespaço: o 

perfil cognitivo do leitor imersivo” (2004), os novos tipos de leitores que os atuais 

suportes eletrônicos estão fazendo emergir. A autora aborda, em sua obra, as novas 

competências de leituras e apresenta os tipos de leitores que estão aparecendo no seio das 

configurações hipermidiáticas das redes e conexões eletrônicas. Esse estudo visa a 

compreender o perfil do leitor que navega pelo ciberespaço, ou seja, imagens, mapas, 

rotas, luzes, pistas, palavras, textos e etc. Algumas das definições desenvolvidas por 

Santaella se assemelham aos comportamentos dos protagonistas analisados nessa 

pesquisa. Observamos mais à frente essas terminologias referentes aos PLs. 
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 3.1 “O FAZEDOR DE VELHOS” 

  
Ler, pois, é uma viagem, uma entrada insólita em 

outra dimensão que, na maioria das vezes, 

enriquece a experiência. 

Vincent Jouve (2002, p. 52) 

  

 Ao ampliar nossos horizontes buscando novas perspectivas sobre esse objeto, 

percebemos que estudos relacionados ao protagonismo leitor trazem cada dia mais 

reconhecimento para a Literatura Juvenil, principalmente em se tratando da subdivisão 

entre os subgêneros infantil e juvenil, conforme nos esclarece Silva (2016, p. 26) em sua 

tese de doutorado: 

A especificação do público juvenil repercutiu em uma nova fase para o 

desenvolvimento e a teorização da Literatura Infantil e Juvenil. A partir da 

segunda metade do século XX, é colocada em evidência a importância de 

delimitar dois enfoques literários neste âmbito: por um lado, a produção literária 

para infância; por outro, a produção literária para juventude. A delimitação desse 

novo paradigma foi fundamentada em consequência da particularização desse 

último público (SILVA, 2016, p. 26). 

 A autora ainda afirma que esse gênero recém-concebido se origina a partir do 

conceito de juventude, pois é o público-alvo que possibilita o delinear dessa produção e, 

mesmo que a literatura infantil e juvenil esteja em vigor desde o início do século XX, é 

na década de 1960 que ocorre uma alusão específica sobre uma literatura voltada para o 

jovem. Acompanhando esse crescimento, as temáticas desses textos sofrem 

transformações no início do século XXI, pois, devido às mudanças recorrentes nas 

características desse destinatário, há uma diligência maior nos temas apresentados, a fim 

de se adequarem aos novos valores existentes. 

De acordo com Luft (2010), essas transformações abrangem elementos presentes 

na estrutura discursiva com inovações temáticas, na imaginação dos personagens, espaço 

e recursos não verbais. Dentre esses temas, predominam os problemas próprios da 

realidade do jovem com introspecção psicológica que retrata a vivência individual dos 

personagens – daí o predomínio do foco narrativo em primeira pessoa, a perspectiva do 

próprio protagonista –, o processo de amadurecimento. Conforme esclarecimento de Luft 

(2010, p. 115) “As fantasias e necessidade psicológicas predominantes na literatura 

voltada para o jovem a partir da etapa do leitor crítico são os fatores interpessoais, 

amadurecimento, vida social e aventuras”. 
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É importante ressaltar a relevância de obras que representam essas características, 

pois são fundamentais para a identificação do leitor com o personagem, o que traz como 

consequência uma leitura mais prazerosa e benéfica para a formação de leitores críticos. 

Além disso, é primordial nos atentarmos para a temática e para a estrutura dos textos, 

como fatores responsáveis para a formação de novos leitores observando as obras que 

atendem a critérios avaliativos que lhe permitam ser chanceladas por premiações  (como 

é o caso de O fazedor de velhos e Os livros que devoraram meu pai)  

Refletindo sobre essas abordagens, selecionamos a narrativa juvenil O fazedor de 

velhos (2008), de Rodrigo Lacerda, que se tem apresentado como exemplificadora desse 

processo de amadurecimento do protagonista a partir da leitura literária. Vale destacar 

que Rodrigo Lacerda nasceu no Rio de Janeiro em 1969, é romancista, contista, tradutor 

e editor. É filho de editor e neto de jornalista. Iniciou suas atividades enquanto 

pesquisador para a Editora de sua família (Nova Fronteira) em 1987. Ingressa no curso 

de História da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC/RJ nesse mesmo 

ano e transferiu-se para a Universidade de São Paulo onde se formou em 19948. 

O romance ganhou o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, 

além do Jabuti de melhor narrativa juvenil no ano de 2009, vencedor do Programa de 

Ação Cultural-PMSP, melhor Livro Juvenil da Biblioteca Nacional e finalista do Prêmio 

Chronos. Conforme percebemos, a obra merece nossa atenção no que diz respeito à 

qualidade propícia à formação de novos leitores críticos. Sendo assim, apresentamos a 

partir de agora os fatores que nos levam a enfatizar esse protagonista leitor influente para 

os jovens de hoje.  

A narrativa elaborada em doze capítulos apresenta a história de Pedro, mais 

precisamente dos dezesseis aos vinte e poucos anos de idade e, com uma admirável 

concepção de jovem leitor, o protagonista reflete o perfil comum de família de classe 

média, mãe professora universitária e pai advogado. O jovem cresce sob um regimento 

de seções de leituras estipuladas pela mãe, mas o que antes era considerado por ele 

momentos de tortura enfadonha na infância, torna-se prazeroso, além de pertinente para 

suas novas descobertas quando chega a juventude.  

                                                           
8 Rodrigo Lacerda. Itaú Cultural. Disponível em: 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa226414/rodrigo-lacerda 

Acesso em 10 de Dez de 2019. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa226414/rodrigo-lacerda
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Diante de uma narrativa absolutamente literária, com abordagens focadas na 

interação entre um jovem e a leitura, percebemos uma imensidão de reflexões acerca da 

vida, assim como da própria literatura associada a ela. Estamos perante uma obra de 

apologia aos livros, especialmente, aos clássicos da literatura. Diante disso, a experiência 

fascinante do protagonista Pedro nos faz poder influenciar no processo de constituição de 

novos leitores. Além disso, percebemos na narrativa um leitor especial que demonstra o 

quanto a qualidade da leitura contribui para a formação do ser humano em se tratando da 

construção de subjetividade. 

A intertextualidade em O fazedor de velhos é visível nas citações diretas que a 

obra apresenta nos textos lidos por Pedro, além das alusões a autores e obras. Ademais, a 

narrativa gira em torno do universo literário e esse fator em si já realça a presença do 

recurso intertextual que está explícito na obra. Sobretudo, existe uma intertextualidade 

com a literatura dita clássica, devido às constantes alusões a Shakespeare, autor mais lido 

por Pedro em todo o enredo, dentre outros:  

A filha então começa a se ajoelhar e pega as mãos do pai, para que, com 

elas sobre seus cabelos, ele a abençoe: 

- Oh, meu senhor; olhai-me! Que essas mãos pousem em mim 

para dar-me vossa benção. 

Mas o velho rei Lear se antecipa e, inesperadamente, ajoelha aos pés da 

filha. Ela se espanta: 

   - Mas, de joelhos, não!  (LACERDA, 2008, p. 66). 

 

É importante ressaltar que o processo intertextual presente na narrativa se dá a 

partir da relação do protagonistas com os livros e a leitura, influenciado, como já foi 

mencionado, pela formação leitora dos pais, assim como o próprio anseio e vocação de 

Pedro, o que conta muito na vida de um verdadeiro leitor: seu interesse pessoal nas 

histórias. E conforme explícita Luft (2010, P. 149): 

A intertextualidade configura-se como elemento de base construtiva de 

O fazedor de velhos. Há uma vasta rede de confluências que se entretece 

ao longo da narrativa e que faz da obra em questão um rico exemplo de 

conexões intertextuais. São bastante recorrentes, no texto, referências 

artísticas próprias da tradição culta, sobretudo a literária [...]  

 

Ao representar o processo do fazer literário é possível percebermos níveis 

explícitos da metalinguagem. O constante uso da linguagem coloquial, ao mesmo tempo, 

o requinte pelo qual é tratada a linguagem, demonstra uma forma questionadora de alusão 

aos discursos linguísticos. Ao criticar a linguagem utilizada há mais de quinhentos anos, 
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Pedro expressa a sua maneira de enxergar o discurso literário como sendo, muitas vezes, 

de difícil compreensão, devido às suas mudanças no decorrer dos séculos: 

Era como se, por dias seguidos, eu fosse empurrado num matagal de 

palavras estranhas, empurrado contra imagens incompreensíveis [...] 

uma bela tarde, quando já estava de saco na Lua de tanto brigar com as 

palavras, resolvi distrair a cabeça indo a locadora pegar um filme [...] 

na prateleira, bem na minha frente, pulou um Rei Lear em DVD 

(LACERDA, 2008, p. 54).  

 

Tais fatores correspondem às abordagens de Coelho (2000, p. 155), quando ela 

explicita que a literatura moderna estimula   compreensões sobre os fenômenos e as novas 

ideias referentes às inovações no decorrer do dia a dia. E esse procedimento 

composicional, portanto, tende a influenciar o conhecimento sobre a linguagem através 

dela mesma. Em suma, a narrativa possui transcrições dos livros (intertextualidade) e 

problemática referente ao fazer literário (metalinguagem).  

 De acordo com as teorias apresentadas até aqui, nota-se a preocupação de 

determinados autores e estudiosos da literatura como Jouve (2002), Eco (1989), Iser 

(1996), dentre outros, em compreender o comportamento dos leitores em diversas fases. 

Tratando-se, pois, dos PLs aqui analisados, logo adiante utilizamos tais conceitos para 

estabelecer algumas categorias de leitores visando exemplificar o comportamento desses 

protagonistas leitores.  

 

3.1.1 Leitor emotivo 

 

É importante enfatizarmos que o jovem Pedro, apesar da pouca idade, consegue 

lidar com dilemas da forma mais intensa e construtiva possível e, através de suas 

experiências leitoras, influencia adolescentes e jovens a entrarem em contato com esse 

mundo fabuloso das histórias. O personagem de Rodrigo Lacerda narra sua história sob 

uma perspectiva sensível e totalmente aberta, mencionando seus maiores medos, seus 

sentimentos, suas paixões, tudo de modo resoluto e com clareza de palavras e expressões. 

O jovem se insere nesse universo bem cedo, as primeiras páginas da narrativa manifestam 

a memória sendo revelada sob um caráter nostálgico e, ao mesmo tempo, com a intenção 

de relembrar momentos que foram primordiais para o clímax da história. 

O protagonista Pedro nos insere nesse contexto de crescimento e amadurecimento 

a partir da leitura literária, e é, nesse cenário que o texto nos revela um potencial leitor 
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assíduo em leituras diversificadas. Que tipo de leitor é esse que o texto nos apresenta? De 

que forma esse leitor pode ser considerado um leitor crítico? Vemos alguns indícios de 

que a narrativa não só influencia pela sua temática, como também pelo personagem que 

nos é apresentado, expondo um perfil subjetivo de jovem do século XXI que estabelece 

uma relação afetiva com o texto literário. 

São vários os inúmeros estudos que enfatizam os processos de leituras que servem 

de direcionamento para se compreender como se dá esse exercício de leitura nas 

narrativas. Recorremos ao autor e pesquisador que nos ajudará a entender um pouco da 

performance de Pedro. A leitura (2002), de Jouve, é considerada essencial para quem 

busca estudar a metodologia da leitura; o autor procura evidenciar algumas dimensões 

que são fundamentais para caracterizarmos o perfil de Pedro. Vale destacar que, a partir 

das considerações de Jouve, sobre o processo afetivo e mediante suas experiências, o 

jovem constantemente se comporta de forma emotiva. 

 Ainda, de acordo com Jouve (2002, p. 19), “O charme da leitura provém em 

grande parte das emoções que ela suscita”. O que podemos observar na narrativa de 

Rodrigo Lacerda é que o protagonista Pedro entra no texto com predisposição dirigida 

por um senso emotivo, a começar pela infância que foi marcada por poemas como: I-

Juca-Pirama de Gonçalves Dias: “Minha mãe lia em voz alta, com ritmo, marcando as 

rimas” (LACERDA. 2008, p. 8). Nas memórias de Pedro estão momentos de interação 

com o texto literário mediados por sua mãe de maneira afetiva, o que nos leva a considerar 

a leitura emotiva do jovem como consequência desses momentos. 

Sobre a influência da família em relação à leitura, Paim (2000, p.12) afirma que 

“[..] A prática regular de leitura observada no ambiente familiar é marca definitiva na 

criança”. Essa perspectiva sobre a influência dos pais na vida da criança não é observada 

há pouco tempo e, no que diz respeito ao incentivo à leitura literária, essa atitude deve ser 

enfatizada, porque assim como um professor dificilmente irá ter sucesso em formar 

leitores se ele próprio não gostar de ler, os pais também não alcançarão esse objetivo, se 

não forem leitores. Em síntese, não podemos formar bons leitores se nós não somos, antes 

de tudo, bons leitores, como o próprio autor nos esclarece: 

[...] o hábito da leitura se forma antes mesmo do saber ler – ouvindo 

histórias se treina a relação com o mundo [...] Conhece, questiona, 

avalia, critica, emociona-se, penaliza-se, identifica-se com 

personagens, lugares e situações [...] Os pais devem ter claro que seu 

modelo – exemplo – é decisivo. Se gostam de ler, com certeza, seus 
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filhos serão leitores. É a prática. É o cotidiano lento do ver, ouvir, 

conviver com a prática de leitura que vai formando leitores (PAIM, 

2000, p. 80-81). 

 

 Outro fator observado é o modo como Pedro se interessa pelos poemas ainda na 

infância, o que, no início da narrativa, é bem determinado pela forma como ele conta suas 

impressões de I-Juca-Pirama e o Monstrengo: 

 

Eu não sabia explicar por que este ou aquele poema virava o meu 

preferido. De repente me pegava lembrando dos mesmos versos que 

tempos antes ouvira no maior sacrifício. Aos poucos ia gostando da 

música forte que as palavras compunham. O ritmo do “I-Juca-Pirama” 

e “O Monstrengo” transmitia algo que eu não sabia definir, mas era bom 

(LACERDA, 2008, p. 11). 

 

 Ao tratarmos, pois, dos ritmos da fala da mãe ao ler para Pedro os poemas e da 

forma como aquelas histórias mexiam com os sentimentos do protagonista, supomos que 

o processo afetivo se inicia a partir dos efeitos causados ainda criança, sejam eles sonoros, 

estéticos, que revigoram a força das palavras, assim como seus sentidos. À vista disso, 

estudos sobre a teoria do efeito estético desenvolvidos por Iser (1996) reconhecem que a 

emoção atualiza os elementos potenciais do texto, a fim de concretizá-lo, pois, conforme 

afirma o autor, é a emoção que “provoca aquela turbulência no leitor que dá partida à 

atividade constitutiva e só se tranquiliza quando produz o objeto estético” (ISER, 1996, 

p. 113). 

 Quando Pedro ingressa na faculdade de História, nota que um de seus maiores 

problemas é a sua “flexibilidade mental excessiva”, isto é, a sua capacidade de acreditar 

em todos os fatos, independente da perspectiva. Ele aprecia mais a maneira como os 

argumentos são colocados, e menos se é verdade ou não, ou seja, o mais importante para 

Pedro é a forma como o autor do livro consegue convencê-lo: “A engenhosidade dos 

argumentos era mais importante, não as teses em si. Dá pra entender?” (LACERDA, 

2008, p. 42). 

 Percebemos, desde a maneira como o protagonista se comporta mediante à leitura, 

que seu maior anseio é o prazer naquilo que faz, como ele mesmo diz: “[...] o problema 

não era ‘saber fazer’ era eu gostar de fazer” (LACERDA, 2008, p. 48). O modo como a 

palavra gostar aparece destacada em itálico produz em nós uma reflexão sobre o quanto 

é importante sentirmos prazer naquilo que fazemos. É de praxe buscarmos em nosso dia 

a dia contentamento, mas nem sempre desempenhamos uma atividade em nossa área 
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profissional que nos proporcione entusiasmo. O intuito de Pedro acerca da descoberta de 

sua vocação não é focado na capacidade cognitiva, e sim, no prazer, no suscitar de suas 

emoções, no que vai fazê-lo feliz. 

 Pedro vivencia esse tipo de emoção ocasionada no momento de leitura, uma vez 

que “As emoções estão de fato na base do princípio de identificação, motor essencial da 

leitura de ficção. É por que elas provocam em nós admiração, piedade, riso ou simpatia 

que as personagens romanescas despertam o nosso interesse” (JOUVE, 2002, p. 19). A 

leitura de Pedro, como ele mesmo diz, é “ante científica”, pois ele possui um modo mais 

subjetivo de ler, uma prática mais sentimental, afetuosa, ou seja, ele cria uma relação 

íntima com os personagens, ligada à vida pessoal: 

    
Fiquei muitos anos obcecado por aquela mistura de grande arte com 

diversão, de temas adultos com leveza, pela combinação que o Eça fazia 

de personagens bons com defeitos, e de personagens maus com 

qualidades, sempre tratando a todos de forma igualmente amorosa, 

igualmente irônica, como se o escritor, de fora, lançasse um olhar 

piadista sobre tudo e todos, um olhar que não condenava ninguém, mas 

ria de todo mundo. E essa piada, esse seu jeito de ir ‘tirando uma’ dos 

personagens, se tornou para mim a conversa de um amigo (LACERDA, 

2008, p. 15). 

 

 Esse sentimento de familiarização com os personagens dos livros é uma forma de 

se relacionar, mesmo que seja com sujeitos ficcionais. Sabemos que, na infância, temos 

facilidade em criar amigos imaginários, como uma necessidade de conversar, 

compartilhar ideias, histórias; porém, na adolescência e juventude é algo que não ocorre 

da mesma maneira. Para os jovens, é importante manter uma relação com o outro, 

conhecer pessoas, fazer amigos, namorar, e esses relacionamentos se tornam 

fundamentais para eles se sentirem importantes. 

Por isso, a leitura exerce um papel fundamental na juventude, pois, o contato com 

personagens, em especial, com aqueles com os quais possa se identificar, faz com que se 

tornem amigos dele. A partir disso, ocorre um diálogo entre texto e um leitor emotivo, ou 

seja, aquele que se insere nas histórias dos livros de modo tão profundo que se envolve 

com os personagens e se emociona com tudo que acontece no enredo, sem contar que a 

busca do desconhecido sempre foi a ânsia dos mais jovens.  

 A estrutura da narrativa, em relação aos textos referenciados por Pedro, é feita a 

partir de citações diretas em itálico, nas quais o personagem destaca os trechos que mais 

marcaram suas experiências. Dentre os aspectos que contribuem para a caracterização do 
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perfil de Pedro, destaca-se a diversidade de gêneros literários apontados. São poemas ou 

narrativas; o personagem acaba representando uma figura eclética a diferentes tipos de 

leituras. É importante enfatizar que há uma estima maior para aqueles livros que 

contavam uma história, como o próprio protagonista relata: “[...] havia mais uma coisa 

em comum entre os meus poemas preferidos: a história. Eu gostava mais se eles contavam 

uma história” (LACERDA, 2008, p. 11). 

 Dessa forma, verificamos na narrativa um predomínio da emoção desde a 

memória do protagonista, até suas descobertas na juventude: “Lendo isto, toda a 

humilhação do Ega, todo o drama do término do namoro, para mim, vinham coloridos 

pelo escritor de um jeito tão alegre, com uma ironia tão simpática” (LACERDA, 2008, p. 

15). As incertezas, as decepções e os dilemas enfrentados por Pedro foram todos rodeados 

pela leitura literária, de forma que esse leitor sentimental começa a se apropriar das 

histórias como uma maneira de edificar sua vida e suas ideologias: “O jeito do Eça 

escrever, à medida que fui conhecendo seus livros, foi virando a minha filosofia de vida” 

(LACERDA, 2008, p. 15). Observamos, então, que essa relação afetiva é resultado do 

estabelecimento de uma relação pessoal.  

 O personagem também alcança uma compreensão maior de si mesmo e do outro, 

o que contribui para a construção de sua própria trajetória. As suas leituras colaboram 

para a escrita do seu próprio romance, isto é, a experiência adquirida por Pedro, a partir 

dos livros lidos, provoca nele um entendimento ampliado das circunstâncias da vida e o 

seu instinto sentimental e emotivo o leva a se tornar um escritor. Conforme afirma Jouve 

(2002, p. 120), a leitura “Evoca sucessivamente a relação íntima que une o leitor às 

personagens, a riqueza do vivido emocional, e a força das representações imaginárias que 

remetem à história afetiva do sujeito”, processo esse bem esclarecido na narrativa pelo 

professor Nabuco: 

- A emoção, Pedro, é a única coisa que você deseja transmitir. A você 

não importa o conhecimento, a filosofia, a erudição, nada. No que 

despreze estas coisas, você precisa delas e valoriza. Mas não como um 

fim. Elas são apenas ferramentas para você desentranhar o núcleo que 

procura, em tudo. As histórias que você precisa contar não são feitas à 

base de procedimentos metodológicos. Elas dependem da sua 

identificação com os sentimentos alheios [...]. Aqueles personagens, 

Pedro, são suas companhias [...] Você sempre consegue ver o mundo 

pelos olhos dos outros (LACERDA, 2008, p. 116). 

 

 Pensando nesse leitor emotivo, conforme caracterizamos nosso personagem, 

encontramos também um caráter autêntico de apaixonado e sempre atento às 
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oportunidades de se ler. Observamos no perfil de Pedro essas qualidades devido à sua 

afeição genuína pela literatura, de forma que o protagonista quase sempre associa a algo 

ou alguém os sentidos encontrados: “Depois de ter ficado tantas vezes imune à força 

daquela história, finalmente ela havia me atingido” (LACERDA, 2008, p. 56). 

 A narrativa de Rodrigo Lacerda revela um leitor amoroso que possui a 

predisposição de se deixar influenciar, isto é, permitir-se ser levado. Mas não nos 

enganemos em pensar que esse leitor é ingênuo a ponto de ser carregado de forma 

inexperiente pelas palavras; afinal, existe o lado sentimental, mas há também a 

perspectiva crítica de um jovem que não consente com qualquer enredo, ele quer mais, 

ele necessita desvendar os mistérios contidos naquelas páginas.  

Podemos observar que o comportamento assumido por Pedro é consequência da 

influência leitora de Nabuco. O professor aposentado incentiva o jovem a investigar a 

frase-chave da peça o “Rei Lear”, de Shakespeare, a analisar a natureza humana nos 

personagens dos textos lidos e a fazer uma viagem no tempo. É essa atuação que coloca 

em evidência um outro perfil de Pedro: o de leitor crítico.  

 

3.1.2. Leitor crítico  

  

 Há diversos fatores que nos levam a considerar Pedro como um leitor crítico. São 

elementos que comprovam uma característica questionadora e analítica, cujas opiniões 

relacionadas aos textos lidos inferem um leitor ágil e nem um pouco inocente. No 

exercício de leitura do jovem, observamos constantes análises sob aspectos históricos e 

sociais, o que contribui para um eficaz procedimento e o torna um leitor crítico, pois; “Se 

o leitor pode realizar uma performance, é porque dispõe de uma competência” (JOUVE, 

2002, p. 79). 

A competência que Pedro possui é exemplificada no modo como ele tenta decifrar 

a peça O Rei Lear, pois, mesmo com o dicionário em mãos, era difícil compreender as 

palavras devido ao idioma inglês de quinhentos anos, totalmente desconhecido pelo 

rapaz:  

Quando entendi como funcionava essa estrutura de apoio duplo, tudo 

ficou fácil. Parei de confundir os personagens e de me perguntar o 

tempo todo qual relação um acontecimento tinha com o outro. Ao longo 

da peça acontecem mil e um desdobramentos, mas partem sempre 

dessas duas tramas básicas (LACERDA, 2008, p. 55). 
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Após muitas tentativas, Pedro decide trilhar outros caminhos para entender aquele 

texto, e é nesse ponto que a narrativa nos apresenta uma estratégia interessante para se 

trabalhar com clássicos como esse que exige muito conhecimento: “Mas, se eu havia 

desistido do Shakespeare, ele não desistira de mim. Na prateleira, bem na minha frente, 

pulou um ‘Rei Lear’ em DVD” (LACERDA, 2008, p.54). Artifícios como esse têm sido 

fundamentais para se trabalhar em sala de aula, com alunos que não possuem 

conhecimento cultural da época em que a obra foi escrita. Como já foi dito, é de suma 

importância fazermos uma leitura de mundo, histórica, social e cultural para alcançar o 

pleno conhecimento de textos que exigem uma maior capacidade leitora. 

Em uma análise da narrativa de Rodrigo Lacerda feita pelos pesquisadores Alice 

Atsuko Matsuda e Diógenes Buenos Aires de Carvalho, intitulada Formar leitor, como 

fazer? Rodrigo Lacerda, em O fazedor de velhos, dá-nos a pista..., observamos que a 

compreensão é mediada pela versão fílmica e essa estratégia, pode sim, auxiliar nos 

obstáculos que interferem na compreensão; o filme faz com que o leitor consiga iniciar 

um diálogo com o texto (MATSUDA; CARVALHO, 2017, p. 96). Sendo assim, há uma 

interferência que contribui para o entendimento e é necessário que esse leitor se insira de 

modo mais contextual, para, a partir disso, fazer uma leitura do mundo dos personagens, 

assim como do momento em que a obra foi escrita. 

Jouve (2010) exemplifica esse processo afirmando que o leitor capacitado 

percorre caminhos para se alcançar o conhecimento, são eles: vocabulário, “dicionário”, 

o contexto, interpretar o código estético, os cenários comuns e intertextuais e a ideologia. 

O autor considera, a partir da terminologia de Umberto Eco sobre a competência, que o 

conhecimento do dicionário proporciona um entendimento semântico dos signos. A 

identificação do contexto permite interpretar expressões nas quais se encontram o texto e 

as variações situacionais, enquanto o conhecimento do código retórico e estilístico 

possibilita a compreensão das formas presentes na história literária.  

 O autor Umberto Eco, em O texto, o prazer, o consumo (1989), exemplifica esse 

tipo de leitura que pode levar o leitor a examinar como tudo funciona no seu tempo. Além 

disso,: “O leitor deve divertir-se não com a história contada, mas com o modo como foi 

contada” (ECO, 1989, p. 101). Eco ainda afirma que textos que estimulam esse tipo de 

leitura crítica possuem finalidade estética, ou seja, apontam para o prazer de leitores 

críticos: 



63 

 
 

Hoje olhando para trás, vejo que havia mais uma coisa em comum 

entre os meus poemas preferidos: a história. Eu gostava mais se 

eles contavam uma história [...] 

Ao ler aquilo, ficava me perguntando como seria, apenas com 

palavras, criar dois personagens tao vivos? E uma liga tao perfeita 

entre eles? (LACERDA, 2008, p. 11-12). 
  

 Diante dessa característica, observamos uma concepção apreciativa do texto, 

sendo que o modo como Pedro se insere nas obras revela um estado questionador dos 

sentidos encontrados, o jovem atinge os significados existentes de modo peculiar, 

demonstrando que: “Compreender significa vivenciar o objeto, olhá-lo pelos seus próprios 

olhos” (BAKHTIN, 1997, p.216). Percebemos que a performance do personagem é dirigida 

de maneira atenta, de forma crítica, por conseguinte, intrínseca ao perfil crítico que ele possui.  

Outro fator observado, recorrente do perfil de Pedro, é levado em consideração a 

partir das releituras que ele faz: “Eu li e reli, virei o Rei Lear de cabeça para baixo, e nem 

sinal da frase fundamental, se é que ela existia” (LACERDA, 2008, p. 56), demonstrando 

assim, que esse jovem faz uma leitura experiente dos textos, tal como Jouve compreende 

a releitura : 

 

[...] à leitura experiente (quando o leitor, ou melhor, o “releitor”, pode 

utilizar seu conhecimento aprofundado do texto para decifrar as primeiras 

páginas à luz do desfecho) [...] o texto não é somente uma “superfície”, 

mas também um “volume” do qual certas conexões só se percebem na 

segunda leitura. Daí a pensar que a releitura é a prática mais apropriada 

à complexidade dos textos literários só falta um passo (JOUVE, 2002, p. 

28 - 29). 

 

 

É preciso destacar que, diante dos dilemas do protagonista, assim como de seus 

objetivos nas releituras, o jovem torna a sua experiência ainda mais prazerosa e eficaz, 

pelo modo como usufrui de seu conhecimento para decifrar, mais de uma vez. Jouve 

(2010) observa também, a partir dos estudos de Michel Picard (1986), as três instâncias 

encontradas no leitor. Dentre elas, o ledor “parte do indivíduo que, segurando o livro nas 

mãos mantem contato com o mundo exterior”, tem também o lido que “reage as estruturas 

fantasmáticas do texto” e o termo leitante em que o autor classifica como um leitor que 

busca descobrir as estratégias narrativas do texto e decifra o sentido global da obra, isto 

é, “Que se interessa pela complexidade da obra” (JOUVE, 2002, p. 50). Conforme 

observamos abaixo:  
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Escarafunchei o texto, tentando absorver o sentido geral do dramalhão 

[...] 

Fiquei chocado com tanta violência, confesso [...] depois de ter ficado 

tantas vezes imune à força daquela história, finalmente ela havia me 

atingido. [...] fui fisgado pela ideia de tentar resumir em uma única frase 

tamanha sangueira (LACERDA, 2008, p. 56). 

 

Isso ocorre de modo dinâmico, como se estivesse brincando, o leitor que apreende 

o texto em relação à autoria. Ele busca discernir o que o autor quer nos fazer entender 

com as personagens criadas por ele: 

Fui trabalhando; uma, duas, três semanas. Comecei a me divertir. Os 

personagens eram muito reais. Aos poucos, estabeleci relações próprias 

com cada um deles. Recriminava os bonzinhos quando erravam, quando 

eram ingênuos, quando tomavam todo mundo pela própria bondade e, 

claro, acabavam se ferrando. Compreendia os motivos que levavam os 

malvados a cometer suas maldades. Alguns eram verdadeiros abismos 

de emoção (LACERDA, 2008, p.62).  

  

O leitante, como bem percebemos no perfil de Pedro, “se define pelo recuo crítico 

em relação ao texto” (JOUVE, 2002, p. 51), sendo assim, ele se insere no universo 

ficcional de forma crítica e disposto a não só ler e sim analisar cada acontecimento. 

Ocorre, pois, uma relação afetiva, a partir de uma leitura crítica, contextualizada, feita de 

forma dinâmica, criativa e nada pragmática. 
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3.2. Os livros que devoraram meu pai 

 
Ler é, pois, interrogar as palavras, duvidar delas, 

ampliá-las. Deste contato, desta troca, nasce o 

prazer de conhecer, de imaginar, de inventar a vida.  

Eliana Yunes (1995, p.188) 

 

A literatura infantil e juvenil em Portugal também percorreu vias progressistas nas 

últimas décadas do século XX, assim como a brasileira. Tal como ocorreu com o gênero 

no Brasil, o fim da ditadura propiciou o desdobramento de criações apontadas para 

crianças e jovens e, simultaneamente, uma nova mentalidade no tocante ao ato da leitura, 

sendo fomentada pelos escritores portugueses. Com base no florescimento vigente dessa 

categoria literária, observamos uma projeção manifestada que condiz com o 

reconhecimento e a valorização dessa esfera artística. 

Resultante desse desenvolvimento, desponta-se uma série de estudos aplicados à 

compreensão desse gênero, assim como de seus fatores contribuintes para a formação do 

leitor. Segundo Vieira (2012), em sua pesquisa intitulada Bibliografia da literatura 

infantil portuguesa na primeira década do século XXI e hábitos de leitura é fundamental 

atentarmos para o panorama da literatura infantil na passagem do século. É necessário 

observarmos quais os tipos de livros as crianças leem e, ainda, os temas presentes que 

provocam reflexão e fomentam a novas ideologias: 

Assiste-se a uma transformação do mundo, à qual a Literatura Infantil 

não pode ficar alheia. Desta forma, qualquer autor acaba por dar azo às 

ideologias dominantes na sociedade, aos modos de vida, às formas de 

encarar a educação e a infância (VIEIRA, 2012, p. 13). 

 

Diante do cenário a que se submetem as novas gerações, é essencial atentarmos 

para os princípios que regem o indivíduo nascido em uma era assistida pela atmosfera 

tecnológica. As concepções que dominam essa fase da vida são norteadas pelo 

aprendizado acelerado, pelos conhecimentos adquiridos por um milésimo de tempo. É só 

o prazo da criança teclar em seu dispositivo tecnológico que disparam milhões de 

informações condizentes ao que ela procura. Daí a necessidade de lançarmos âncora à 

ciência dos princípios modernos e, por conseguinte, do que tem sido tratado nas temáticas 

concedidas ao jovem leitor.  

Os estudos de Blockeel (2001, p. 125) sobre a literatura juvenil portuguesa tratam 

do tema: “Esse tempo de vertiginosa aceleração de acontecimentos trouxe profundas 
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mudanças na vida social, cultural, política e econômica, e contribuiu para estimular a 

reflexão sobre a identidade nacional e cultural”. A autora ainda afirma que, no período 

pós-revolucionário, a literatura juvenil conheceu um verdadeiro boom, especialmente, na 

década de 1980 e, atualmente, o gênero tem se firmado e equilibrado ao sistema europeu. 

São avanços consideráveis se levarmos em conta o curto prazo em que essa categoria está 

presente nas editoras. 

Por meio desses argumentos é que elegemos como instrumento investigativo Os 

livros que devoraram meu pai, do português Afonso Cruz. Enquanto escritor, ilustrador, 

cineasta e músico, o autor dessa fantástica narrativa estudou na Faculdade de Belas Artes 

da Universidade de Lisboa e no Instituto Superior de Artes Plásticas de Madeira. Recebeu 

o prêmio de Conto Camilo Castelo Branco com Enciclopédia da Estória Universal em 

2010, o prêmio Literário Maria Rosa Colaço de melhor livro infanto-juvenil com “Os 

livros que devoraram meu pai”, em 2009, assim como o SPA/RTP de melhor livro de 

literatura infanto-juvenil com “A contradição humana” em 2011 e o prêmio da União 

Europeia de Literatura com “A boneca de Kokoschka”, em 2012. Mora atualmente em 

Alentejo – Portugal9. 

A obra analisada foi vencedora do Prêmio Literário Maria Rosa Colaço. A 

narrativa apresenta competências válidas para a reflexão desse caráter formativo, devido 

a sua constante menção à leitura literária. O perfil de leitor representado adere ao retrato 

de um leitor ideal, sobretudo a um modelo que atua na noção do sujeito que observa, 

questiona e cria novos sentidos para a vida. São comportamentos assumidos a partir da 

experiência leitora já que, consoante Colasanti (2004, p 64), “[...] a literatura se fortalece 

na sua missão exatamente na crítica, no rompimento simbólico, e contínuo crescimento 

social que está em busca”. 

 Elias, o protagonista dessa narrativa, vivencia algo novo aos doze anos de idade. 

Ao ganhar de sua avó paterna a biblioteca que pertencia ao seu falecido pai, Vivaldo, o 

garoto adentra em uma aventura empolgante e recebe a chave para entrar em um universo 

paralelo: “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” (CRUZ, 2011, p. 17). A 

                                                           
9 Afonso Cruz. Companhia das Letras. Disponível em: 

https://www.companhiadasletras.com.br/autor.php?codigo=04975 Acesso em 10 dez. 2019. 

https://www.companhiadasletras.com.br/autor.php?codigo=04975
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história narrada pelo próprio personagem compreende os sentimentos comuns na 

juventude referente aos acontecimentos nebulosos da vida:  

 O fato de Elias não ter conhecido o pai resulta em um espaço a ser preenchido no 

interior de sua mente. Seu comportamento em relação ao presente que recebeu da avó 

evidencia a euforia de um menino que enxerga uma oportunidade de conhecer seu pai e, 

especialmente, caminhar por onde ele andou, ou seja, dentro das histórias que Vivaldo 

lera. A atitude do garoto demonstra o quanto um texto literário oportuniza conhecer o 

outro, o que, nesse caso, é descortinar, nas páginas dos livros, os caminhos que o pai 

percorreu, e a narrativa representa isso de modo literal. Elias lê com o intuito de encontrar 

Vivaldo perdido em algum exemplar sem condições de retornar a esse mundo, porque as 

histórias o absorveram daqui: 

 

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) 

 

No que se refere ao recurso intertextual presente na narrativa, notamos que, de 

modo explícito, a composição dialoga com diversas obras pertencentes à literatura 

clássica universal. Do famoso escritor russo Dostoievski, ao Inglês Herbert George Wells, 

o escocês Robert Louis Stevenson, o italiano Dante Alighieri, o português Herberto 

Helder, ou o chinês Chuang Tsé,  o juvenil percorre cada uma dessas histórias tecendo 

uma linha homogênea, a fim de desvendar o mistério do paradeiro de Vivaldo.  

Percebemos um grande investimento intertextual presente na obra; 

estrategicamente, o recurso utilizado pelo autor ao citar determinadas obraspromove um 

rico conhecimento sobre textos imprescindíveis ao conhecimento de um leitor. 

Diferente do juvenil de Rodrigo Lacerda, a narrativa de Afonso cruz não possui 

transcrições desses textos, pois, na medida em que vivencia tais experiências leitoras, 

Elias reconta essas histórias de acordo com suas próprias concepções acerca da sua busca 

pelo pai. O protagonista modifica as obras lidas de maneira que um texto o direciona a 

outro, levando-o a transitar por cada enredo entrelaçando autores e personagens em uma 

mesma história. Amparamos tais ideias de acordo com a afirmação de Júlia Kristeva 

(1974, p. 64) em que: “todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri
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absorção e transformação de um outro texto. Em lugar da noção de intersubjetividade, 

instala-se a de intertextualidade”.  

Percebemos também que as marcas intertextuais são nítidas nas expressões do 

protagonista: “E depois, de modo dantesco, calei-me. Não conseguira falar” (CRUZ, 

2011, p. 50), assim como nos capítulos intitulados como: “Um chá com o senhor 

Stevenson”, “O Barão trepador, a temperatura que arte o papel.” Em síntese, a 

intertextualidade se dá a partir das menções explícitas a diversas obras pertencentes a 

literatura universal, ou “a assimilação de um texto antigo por um novo texto” (COELHO, 

2000, p. 162). 

No tocante ao recurso metalinguístico presente no juvenil de Afonso Cruz, 

observa-se logo no início da narrativa o que a autora Coelho (2000, p. 162) define como 

linha de jogos linguísticos, ou seja, uma “brincadeira inteligente que é criada entre as 

palavras, as ideias, as imagens, etc.,” estabelecido pela autora como sendo expressões que 

estimulam a consciência do leitor em relação à escrita enquanto um jogo criador. No que 

se refere à construção desses jogos, a autora apresenta o recurso metalinguístico e esse 

procedimento é evidente no início do segundo capítulo da narrativa: 

 

O que é um eufemismo? É quando queremos dizer coisas que podem 

magoar e, para evitar isso, usamos palavras menos ásperas. Por 

exemplo, eu poderia dizer que meu pai já não anda neste mundo em vez 

de dizer que morreu de enfarte. Parece um eufemismo “não anda neste 

mundo”, em vez de “morreu”, mas não é. É a verdade objetiva, como 

vocês vao perceber. Sem qualquer figura de linguagem (CRUZ, 2011, 

p. 13). 

 

Analisando o exemplo acima, vemos que a narrativa apresenta o processo de 

criação literária de modo explícito, ou seja, o narrador explica o seu uso linguístico 

deixando claro seu propósito e, ao mesmo tempo, demonstrando ao leitor como funciona 

determinadas expressões no universo literário.  

Em suma, a alusão à gramática da Língua Portuguesa é uma das marcas 

metalinguísticas evidente na narrativa. Além disso, o narrador protagonista em 

determinados momentos discute e questiona o seu próprio modo de narrar: “Revelou-se 

certa vez por causa de uma disputa que me disporei a contar. Mas em um momento mais 

propício, no momento certo” (CRUZ, 2011, p. 48). Ademais, a obra demonstra um primor 

estético ao construir uma narrativa repleta de referências voltadas para a própria 
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linguagem literária e isso só reafirma a relevância de textos que promovem tais 

procedimentos como forma de conduzir o leitor aos saberes literários e linguísticos.  

 

 

3.2.1. Leitor absorvido 

 

Em sua performance leitora, Elias se diferencia pela maneira como se posiciona 

mediante suas convicções. O personagem não viaja nas histórias com predisposição 

limitada, ele tem consciência de que naquela biblioteca havia lugares a serem explorados 

que ficavam além da superfície: “[...] a leitura das coisas pode ter muitos andares [...] um 

tal Orígenes, por exemplo, dizia existir uma primeira leitura, superficial, e outras mais 

profundas, alegóricas” (CRUZ, 2011, p. 14). Isto posto, o jovem viaja para diversos 

lugares sem sequer sair da poltrona de riscas, o que é comprovado pela forma como Elias 

define os locais por onde passa, descrevendo o ambiente, as pessoas, assim como sua 

trajetória em busca do misterioso Vivaldo: 

 

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).  

 

 

 O garoto exemplifica, de modo preciso, o que é ler uma ficção e perder-se nela. 

Todas as vezes que ele abre um livro tem certa dificuldade de voltar para o mundo real, 

sempre chegando em casa tarde, perdendo a hora do jantar e, como consequência disso, 

deixando sua mãe furiosa: “Tomei uma decisão para o dia seguinte: atravessar a Sibéria 

e chegar a Vladivostok, mesmo que isso custasse chegar atrasado para jantar” (CRUZ, 

2011, p. 70). Mesmo sob ameaça, o garoto continua fazendo longas viagens e chegando 

atrasado em casa, mas nada o impede de sempre voltar a se sentar na poltrona de riscas e 

continuar de onde parou; a busca pelo pai nas histórias dos livros.  

Percebemos na performance de Elias o perfil de um leitor perdido, não no sentido 

de desorientado, desnorteado, e sim, ausente nesse mundo, totalmente absorvido pela 
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leitura, pois quando se insere no universo ficcional, ele literalmente se perde, mas com o 

propósito de se encontrar nas páginas de um escrito:  

 

Lá fui nessa viagem de tantas horas em direção a Vladivostok. Levava 

apenas uma pequena mochila e o mapa que meu pai desenhara. 

Atravessar a Rússia significa percorrer onze fusos horários. Quando em 

uma ponta do país é dia, na outra é noite. A Rússia é como a alma 

humana. Se tem um lado luminoso, é porque a outra ponta está no escuro. 

Somos todos feitos dessa estranha mistura de fusos horários (CRUZ, 

2011, p. 75). 

 

 No tocante à performance de Elias, observamos também um comportamento 

equivalente ao que Eco (1994, p. 12) reitera sobre as trilhas escolhidas pelos leitores nos 

bosques das narrativas. O autor afirma que todos podem traçar sua própria trilha nesse 

bosque, escolhendo ir para a direita ou para a esquerda, optando pela direção conforme 

as árvores que o orientam. No caso de Elias, vemos que a sua escolha foi realmente se 

perder no “abismo de letras”, isto é, no bosque da ficção, o menino opta por se imiscuir 

nas histórias de modo profundo. Sua busca o leva a uma jornada de conhecimento sobre 

personagens marcantes da literatura e, diante disso, o jovem se depara com a 

representação dos sentimentos do ser humano, fazendo-o subir os degraus, como ele 

mesmo explica:  

[...] um bom livro deve ter mais do que uma camada, deve ser um prédio 

de vários andares. O rés do chão não serve à literatura. É adequado para 

a construção civil, é cômodo para quem não gosta de subir escadas, mas, 

para a literatura, são necessários andares empilhados uns sobre os outros. 

Escadas e escadarias, letras abaixo, letras acima (CRUZ, 2011, p. 14). 

 

 

Para Piglia (2006), essa categoria de perdido consiste num leitor diante do infinito 

e a proliferação. Para o escritor de O último leitor (2006), essa definição, pois, se refere 

ao leitor perdido numa rede de signos (PIGLIA, 2006, p. 27). Não se trata, portanto, de 

uma simples leitura e sim, de um exercício capaz de proporcionar crescimento, de se 

proliferar de modo que o faça alcançar determinados níveis de capacidade leitora.  

Em conformidade com essa definição de leitor, Fratin (2011) explica que a 

instituição de leituras silenciosas nas bibliotecas desde a idade média gerou mudanças 

que motivaram uma leitura mais íntima, pessoal, sem a presença de orador e resultou na 

ausência de interferências externas. Surge, pois, o leitor contemplativo, definido como 

“tipo de leitor que se isenta de situações mundanas para se concentrar na leitura, [...] que 
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pode ser interrompida para reflexão, retomada, feita novamente por dezenas de vezes até 

que o entendimento seja feito de modo desejado” (FRATIN, 2011, s/p). 

Para o autor, esse é um leitor que procura se isolar para absorver o conteúdo – um 

leitor absorvido - não se preocupando com o tempo de leitura e sem pressa para terminar. 

Esse comportamento equivale a performance leitora de Elias, visto que o personagem a 

todo tempo é guiado pelo seu interesse em desvendar os mistérios das histórias dos livros, 

assim como encontrar seu pai nessas histórias. Elias  não se atenta para o tempo que passa 

na biblioteca da casa de sua avó, e o fato dele não se importar traz como consequência 

castigos estipulados pela mãe por chegar tarde em casa. Segundo Santaella (2004, p. 23): 

 

Este tipo de leitura nasce da relação íntima entre o leitor e o livro, leitura 

do manuseio, da intimidade, em retiro voluntário, num espaço retirado 

e privado, que tem na biblioteca seu lugar de recolhimento, pois o 

espaço de leitura deve ser separado dos lugares de um divertimento 

mais mundano.  

 

 As características leitoras do personagem Elias representam nitidamente um leitor 

que necessita refletir sobre o texto lido. É um processo de leitura que evidencia a 

importância da concentração. Condizente a isso, a autora considera como leitor 

contemplativo ou meditativo aquele que “não sofre, não é acossado pelas urgências do 

tempo. Um leitor que contempla, que medita. Entre os sentidos, a visão reina soberana, 

complementada pelo sentido interior da imaginação” (SANTAELLA, 2004, p.24). 

 Dessa forma, compreendemos, como absorvido pela leitura literária, o leitor que 

adentra na história se envolvendo de modo exorbitante. Tal performance se assemelha ao 

mundo ficcional onde o personagem se insere em um universo imaginário sem ter 

condições de voltar, como Alice no país das maravilhas, que cai na toca do coelho e se 

transporta para um lugar fantástico. Os livros, nesse caso, são o universo fantástico das 

histórias, que transporta Elias a uma experiência inusitada e fascinante. 

 

3.2.2. Leitor crítico 

 

 Elias modifica a obra a partir de suas estratégias, dando respostas às perguntas dos 

textos, atitude considerada por Eagleton (2006, p. 120), como um comportamento crítico 

de leitura, isto é, “levar-nos a uma autoconsciência mais profunda, catalisar uma visão 

mais crítica de nossas próprias identidades. É como se aquilo que lemos, ao avançarmos 

por um livro, fôssemos nós mesmos.”  
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 A narrativa de Afonso Cruz possui sinais evidentes de que se trata de um jovem 

que questiona as situações ao redor, assim como também os livros que lê. Um perfil como 

esse se assemelha ao que Eagleton (2006, p. 121) afirma ser o tipo que “a literatura afeta 

de modo mais profundo, pois, está provido de capacidade e reações apropriadas que o 

tornam eficiente ao exercer técnicas de crítica e reconhecimento das práticas literárias”. 

Esse processo de leitura leva o leitor a se inserir em outros níveis de sentidos, isto é, 

leituras mais intensas: 

[...] a leitura das coisas pode ter muitos andares. Soube pela minha avó 

que um tal de Orígenes, por exemplo, dizia existir uma primeira leitura, 

superficial, e outras mais profundas, alegóricas. Não vou me alongar 

nesse tema, basta saber que um bom livro deve ter mais do que uma 

camada, deve ser um prédio de vários andares (CRUZ, 2011, p. 14). 

 

 Com base nesses fundamentos, foi possível avistarmos no comportamento de 

Elias esse ponto de vista crítico e a narrativa demonstra isso no modo como Bombo, 

amigo do protagonista, o define: “Ele me disse que eu andava lendo as histórias que se 

escondem nas partes brancas das folhas, entre as letras dos livros, nos espaços entre as 

palavras. É uma gramática construída pela imaginação” (CRUZ, 2011, p. 58). A 

expressão “ler nas entrelinhas” é entendida como descortinar os sentidos implícitos, isto 

é, deduzir os significados do texto em que o autor, por algum motivo, não deixa evidente.  

 Há diversas maneiras de se compreender esse procedimento de leitura. Para o 

diretor do jornal Público, David Dinis, é um tipo de leitura subjetiva, ou seja, ler no texto 

o que gostaríamos que fosse escrito ou dito10. Se levarmos em conta a maneira como o 

personagem de Afonso Cruz constrói os sentidos no texto, perceberemos que há um 

caráter subjetivo. O propósito de Elias, ao se inserir nesse universo da ficção, é prova 

disso; ele quer encontrar seu pai, portanto, as histórias lidas por ele são direcionadas a 

favor desse objetivo, assim como os significados desvendados nas entrelinhas favorecem 

a sua busca.  

 Mediante esse artifício discutido, compreendemos como sendo leitura crítica 

aquela cujo indivíduo dispõe de grande e profundo comprometimento, pois tem como 

principal objetivo investigar a fundo a obra lida. Observamos na narrativa de Afonso Cruz 

um processo simbólico, como explicitado por Jouve (2010, p.22), que aciona o contexto 

cultural, isto é, uma leitura que interage com a cultura da época. Esse procedimento atua 

                                                           
10 AR, Manuel. Zoom Social: Cultura, sociedade e política. Disponível em: 

https://zoomsocial.blogs.sapo.pt/ler-nas-entrelinhas-165421. Acesso em: 12 mar. 2019 

https://zoomsocial.blogs.sapo.pt/ler-nas-entrelinhas-165421
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nos modelos imaginários como explica o autor e, dessa forma, coincide com o 

procedimento de leitura do personagem. Elias tece uma relação com os momentos 

históricos das épocas às quais pertencem as obras lidas por ele.  

  Para Farias (2017), uma leitura crítica é a que possibilita a relação do texto lido 

com a vida. Enquanto leitora-votante da Fundação Nacional do Livro Infantil e 

coordenadora da Rede de Projetos para a promoção da leitura da Fundação Municipal da 

Cultura de Belo Horizonte, a pesquisadora afirma em uma entrevista para o blog Conta 

uma história11 que: “[...] a busca permanente é pela ampliação de repertórios – linguístico, 

estético – que permitam aos leitores pensar sobre sua história, as relações e discursos que 

organizam e determinam suas vidas e projetos, individuais e coletivos” (FARIAS, 2017, 

s/p). 

 O parecer de Farias (2017), em consonância com a performance leitora de Elias, 

retrata a função desse tipo de leitura na vida dos jovens, assim como a importância de 

textos que estimulam o senso crítico dos leitores. Ao se isolar do mundo real para adentrar 

na ficção, o protagonista de Afonso Cruz constrói suas próprias impressões sobre a vida 

e o ser humano em si. As viagens pelos livros ampliam o seu conhecimento e essa 

experiência inicia um processo de amadurecimento. Esse desempenho assegura o que 

Farias (2017, s/p) afirma sobre as leituras críticas que “permitem um afastamento do 

cotidiano para voltarmos a ele de maneira mais madura e questionadora.”  

 A autonomia é um dos princípios que define a atitude do leitor crítico, ou seja, o 

texto é lido com liberdade, imaginação e sob uma concepção inventiva. O leitor assume 

um comportamento original diante da leitura, pois não é guiado somente pela 

complexidade das estruturas linguísticas e estéticas, mas também é levado pelo senso de 

independência no que tange aos fenômenos emotivos oportunizados na obra.  

Elias desempenha esse papel de modo formidável, na medida em que se relaciona 

com os personagens das histórias, como Raskolnikov, o homem misterioso que ele 

investiga para encontrar seu pai. O personagem de Dostoiévisky responsável fazer com 

que Elias compreenda a si mesmo: “Cometi muitos erros ao longo da vida, e agora me 

                                                           
11 O trabalho do leitor crítico. Blog Conta uma história. Disponível em: 

http://contaumahistoria.com.br/2017/04/o-trabalho-do-leitor-critico/ Acesso em 04 dez. 2019. 
 

http://contaumahistoria.com.br/2017/04/o-trabalho-do-leitor-critico/
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resta, tal como Raskolnikov, rever meu passado e tentar compreendê-lo como num cego 

a apalpar um elefante [...]” (CRUZ, 2011, p. 111). 

 No decorrer das experiencias leitoras de Elias, assim como os dilemas enfrentados 

por ele no perpassar da vida, o personagem afirma ter encontrado seu pai: “Continuei a 

ler compulsivamente, e julgo que acabei de encontrar meu pai. Não por ter lido um sótão 

inteiro (e mais, muito mais), mas por ter me tornado pai eu próprio” (CRUZ, 2011, p.111). 

Retomando a afirmação de Farias (2017, s/p) sobre as leituras críticas, nota-se na narrativa 

de Afonso Cruz que o distanciamento de Elias em relação às vivencias cotidianas para se 

aventurar em uma biblioteca faz com que ele volte para a realidade de uma maneira 

diferente, mais madura e questionadora, características essas de um leitor crítico.  
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3.3. O livro selvagem 

 
O ato de 1er convoca ao exercício de pensar e 

neste, ao de se encontrar.  

(Yunes, 1995, p. 192) 

 

 O autor mexicano Juan Villoro nasceu na cidade do México em 1956. Estudou 

Sociologia na Universidade Autônoma Metropolitana, onde foi professor de literatura. 

Foi professor convidado em Yale, Princeton, Boston e na Universidade Pompeu Fabra 

em Barcelona, onde mora atualmente12. Villoro concede, na narrativa juvenil O Livro 

Selvagem (2011), reflexões sobre o ato da leitura com base nas experiências do 

protagonista Juan, um adolescente que se aventura na busca de um livro que foge todas 

as vezes que um leitor tenta encontrá-lo. A obra traduzida por Antônio Xerxenesky 

propicia uma leitura de tamanha veemência para os amantes da literatura, por se tratar de 

um adolescente que vivencia uma experiência bastante incomum – entrar em contato com 

uma biblioteca em que os livros se mexem literalmente. Retratando o envolvimento entre 

Juan e os livros, a narrativa demonstra a maneira como essa intensa relação mexe com a 

emoção, o sentimento e a compreensão da vida de um adolescente.  

Juan tem treze anos e está passando por um momento de separação dos pais – 

“Algo me fez pensar que meu pai nunca voltaria àquela cama que vi sob a luz do luar” 

(VILLORO, 2011, p. 12). Essa circunstância perturba o garoto, ao mesmo tempo que o 

faz perceber que os dilemas da vida podem ser encarados de maneira mais branda, se 

soubermos lidar com eles. No decorrer desse processo, o menino é levado para passar as 

férias na casa de um tio de sua mãe, velho amante da literatura. Tio Tito é um excêntrico 

personagem responsável por inserir seu sobrinho neto em uma aventura inimaginável e, 

do ponto de vista de Juan, inesquecível – como o próprio narrador define logo no início:  

 

Vou contar o que aconteceu quando eu tinha treze anos. Foi algo que 

nunca mais esqueci, como se a história tivesse me agarrado pelo 

pescoço. Pode soar estranho, mas consigo inclusive sentir as “mãos” da 

história em mim, uma sensação tão nítida que sei até que as mãos 

usavam luvas (VILLORO, 2011, p. 9). 

 

Ao refletir sobre as características genuínas da juventude em processo de 

amadurecimento e, em suas convivências conflituosas, Villoro insere um adolescente no 

                                                           
12 Juan Villoro. Companhia das Letras. Disponível em: 

https://www.companhiadasletras.com.br/autor.php?codigo=03087 Acesso em 10 de Dez de 2019. 

https://www.companhiadasletras.com.br/autor.php?codigo=03087
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universo fantástico das histórias. Ao manipular dos elementos narrativos compreendendo 

a transição do real – a vida de um adolescente comum, que passa por situações comuns 

de descoberta nessa fase da vida – para o imaginário – uma aventura fantástica em uma 

biblioteca –, o autor acaba por tratar questões sociais de modo simbólico. 

 De acordo com Coelho (2000), o gênero literatura infantojuvenil é arte, ou seja, 

“fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, através da palavra. 

Funde os sonhos e a vida prática, o imaginário e o real, os ideais e sua possível/impossível 

realização” (COELHO, 2000, p. 27). E sendo assim, foi possível observarmos através dos 

acontecimentos sobrenaturais na história de Juan, que a obra transgride os fatos naturais 

da narrativa para representar a força e o poder que a leitura pode proporcionar na vida de 

um jovem leitor. 

A história segue uma sequência lógica de ordem natural e cronológica, mas a partir 

do capítulo oito, intitulado “Os livros de sombra”, o protagonista começa a vivenciar 

experiências que causam estranhamento no garoto: “Os livros se locomovem como as 

almas nos cemitérios, para se aproximar ou fugir de alguém” (VILLORO, 2011, p. 35). 

A biblioteca era extensa de modo que havia um sino que deveria ser tocado caso alguém 

se perdesse em meio às longas prateleiras com inúmeros livros. Nos primeiros dias, Juan 

caminha de modo limitado com receio de se perder entre aquelas seções nomeadas que 

chamavam tanto a sua atenção. Uma certa tarde, o jovem se afasta mais do que imaginava 

e acaba por conhecer aquele universo fantástico que havia em seu derredor: 

 

Segui um longo corredor coberto por um tapete cor de vinho. Avancei 

até sentir um cheiro estranho. Mais que um aroma, o que chegava até 

mim era uma sensação de confinamento, como se ninguém tivesse 

entrado e respirado ali havia muito tempo, como se tudo estivesse em 

silêncio, profundo, silêncio, até a minha chegada, até meu nariz 

transformar aquele cenário (VILLORO, 2011, p. 63). 

 

A partir desse ponto, a narrativa percorre um estado de terror que manifesta no 

leitor uma sensação de amedrontamento do que venha acontecer. Conforme Silva (2008, 

p. 42) define “[...] tomamos o termo “terror” como uma forma literária de estreita 

conexões com o Sublime, ou seja, uma experiência que, segundo destaca Fred Botting, 

em “Horror”, evoca uma sensação mista de medo e de fascinação”. O próprio personagem 

exemplifica essa impressão em sua ação: 

 
- Tio Tito! – gritei. Os livros absorveram minhas palavras. Eram tantos 

e tão grossos que sugavam qualquer barulho” (VILLORO, 2011, p. 65).  
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Nunca tinha acontecido antes. Você acordou as almas da biblioteca. 

Você tem um estranho poder, garoto. É um leitor Princeps  

- Um leitor Princeps? 

- Um leitor único. [...]. Para os livros, você é um príncipe. Por isso eu 

precisava de você aqui. [...] 

- Gosto de ler, mas não tanto – comentei, - Prefiro ver televisão, andar 

de bicicleta ou brincar com a Pinta, minha cachorrinha, ou com o meu 

amigo Pablo. 

- Não interessa: os livros sentem que você pode lê-los melhor que os 

outros. Um leitor princeps não é o que lê mais livros, e sim o que 

encontra mais coisas naquilo que lê” (VILLORO, 2011, p. 38, 39). 

  

 

A aventura na qual o protagonista se insere é, em busca desse livro, o que o jovem 

leitor não sabia, era a maneira de chegar até ele, mas o segredo era justamente o perfil 

leitor de Juan [Princeps] que iria atrair o livro fujão, ou, conforme Tito afirma; “Se você 

realmente merecer o livro, ele chegará até você” (VILLORO, 2011, p. 41). Observamos, 

pois, a forma como a leitura coloca em jogo a consciência de seus profundos sentimentos 

tornando-o, no ponto de vista de Tito, um leitor ideal.  

No tocante à intertextualidade presente na obra, percebemos, assim, como na 

narrativa de Afonso Cruz, uma constante alusão também aos clássicos da literatura 

universal. A inserção de autores e personagens das narrativas clássicas se dá por meio do 

tio Tito, por vezes, em sua fala sobre a importância dos livros, em outros suas invenções 

culinárias na cozinha que sempre ganham nomes de autores:  

 

O que você quer de café da manhã? Omelete Homero, aveia 

Aristófanes, cereal Cinco Musas ou sanduiche isabelino (VILLORO, 

2011, p. 30).  

[...] Comemos um banquete de marinheiro: sopa de polvo ao estilo 

capitão Nemo, peixe à Moby Dick e, de sobremesa, claras em Neve de 

Almirante (VILLORO, 2011, p. 121). 

 

De certa forma, se levarmos em consideração o teor poético e o discurso voltado 

para a importância da leitura, notamos que a comida, com nomes de personagens, 

relaciona os livros com um tipo de alimento, não como um sustento ao corpo físico, como 

uma comida proporciona, mas uma nutrição para a alma e a mente. A narrativa, que é 

repleta de metáforas sobre o ato de ler, traz nas entrelinhas sentidos que concernem ao 

pressuposto de que o contato com os livros pode mover as estruturas do leitor, isto é, 

mexer com os sentimentos, podendo suprir necessidades intrínsecas do leitor.  

Em um dos passeios de Juan na biblioteca, ele se depara com o território Samsa. 

Nome bastante   sugestivo, se levarmos em consideração que o local é chamado assim 
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devido à quantidade de baratas que possui. Mas um leitor que não possui conhecimento 

prévio de quem seria Gregor Samsa, passa despercebido por essa referência. Importante 

destacar uma oportunidade de tio Tito apresentar ao seu sobrinho o clássico de Franz 

Kafka Metamorfose: 

- Gregor Samsa era um homem que se sentia como um bicho e acabou 

transformado em um inseto. 

  - Ele existiu de verdade? 

- Não. Quem o inventou foi um escritor que tinha as orelhas mais 

pontudas da história. O nome dele era Kafka [...] 

- Ah, o senhor Samsa. É um dos grandes mistérios da humanidade. O 

escritor disse que ele se transformou em um inseto, mas não deu mais 

detalhes. Alguns especialistas acham que talvez ele tenha virado um 

desses escaravelhos que moram entre as vigas de madeira, típicos das 

casas velhas de Praga, onde a história se passa. Mas os seres humanos 

têm suas ideias fixas. Kafka escreveu “inseto” e todos logo imaginaram 

que se tratava de uma barata, nossa inimiga mais repugnante. Aqui em 

casa estamos sofrendo infestação. Não sei quantas seções da biblioteca 

foram dominadas pelo território Samsa (VILLORO, 2011, p. 83). 

 

 Percebemos também que a narrativa apresenta, de modo explícito, o recurso 

metalinguístico na medida em que o personagem narra a história denunciando que se trata 

de um livro sendo escrito: “Se eu fosse personagem de uma história e estivesse na página 

65 o que faria para chegar ao próximo capítulo?” (VILLORO, 2011, p. 65). O livro 

selvagem ao ser encontrado revela a sua própria história, ou seja, a narrativa se volta para 

si mesma de forma que, no desfecho, nos deparamos com o livro selvagem se permitindo 

ser lido por Juan que é o livro que temos em mãos:  

 

Naquele dia inesquecível, Catalina, Eufrosia, Carmem, meu tio, os 

gatos, os bichinhos de pelúcia e eu ficamos olhando para as páginas em 

branco até que o livro decidiu revelar as peripécias que estavam escritas 

ali. 

O livro selvagem começa da seguinte maneira: “Vou contar o que 

aconteceu quando eu tinha treze anos. Foi algo que nunca mais esqueci, 

como se a história tivesse me agarrado pelo pescoço”. 

Sim. O livro selvagem começa do mesmo jeito que este livro, mas cada 

leitor acrescenta algo diferente a ele.  

Você leu a aventura que vivi para conseguir a obra que você tem em 

mãos.  

      O que vem a seguir, só depende de você. (VILLORO, 2011, p. 186). 

 

 Nota-se que o juvenil de Villoro propicia uma interlocução com o leitor, ou seja, 

marcas de que o texto busca interagir com o leitor, não somente contemplar determinada 

temática, mas estimulá-lo a participar de forma ativa da história. Esse processo é 

representado de maneira cativante em toda narrativa, principalmente se tratando da última 
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frase que convida o leitor a prosseguir com a história, deixando claro que um bom livro 

é incessante, ou seja, ele continua vivo dentro do leitor.  

 Analisando a estrutura gráfica da obra de Villoro, vemos que, ao final do livro, 

restam três folhas em branco que conciliam com a proposta do protagonista ao final do 

enredo convidando o leitor a continuar a história. Para um juvenil que estima os livros, 

notamos que a narrativa encerra com furor e fazendo jus à sua temática de grande 

relevância para se formar um leitor. Além do fato de a narrativa representar o processo 

de criação literária, a metalinguagem também é utilizada na forma como a linguagem 

aborda a própria linguagem, isto é, nesse caso, a literatura sobre ela mesma: 

 

 - Não há prosa melhor que a luz – ele disse [...] 

 - O que é prosa? – questionei. 

- A arte de juntar palavras que não formam versos. É a forma como eu 

e você conversamos. Nos comunicamos em prosa, ainda que às vezes 

façamos algum verso sem querer (VILLORO, 2011, p. 59). 

 

 Em síntese, a metalinguagem é evidente na obra e é importante ressaltarmos de que 

se trata do código que se volta para si mesmo e, na narrativa de Villoro, isso é nítido na 

maneira como o autor metaforiza o tempo todo a leitura e o contato com os livros 

demonstrando a importância da literatura para a vida, em especial, da juventude. Temos, 

pois, um jovem leitor, um personagem que, além de possuir características comuns do 

jovem, tem uma capacidade diferenciada de ler os livros e esse atributo o torna especial: 

Um leitor princeps. 

 Conforme nos é apresentado na narrativa, um leitor princeps domina o poder de 

modificar uma leitura. Como afirma tio Tito: “Os grandes leitores adicionam algo aos 

livros, os melhoram”. No caso dos leitores princeps, eles vão além, pois percebem quando 

um livro foi modificado: “Significa que você chegou à leitura em forma de rio. Nenhum 

rio fica parado [...]” (VILLORO, 2011, p. 59). Um verdadeiro leitor princeps faz os livros 

se movimentarem. 

 

3.3.1. Leitor movente 

 Observando o processo de leitura do protagonista, um fato importante a ser 

considerado é que, ao permitir ser encontrado, o livro selvagem acaba por retratar o 

próprio reflexo do garoto, isto é, a própria história de Juan contada por ele mesmo. 

Podemos afirmar que, ao invés de o livro ser lido por Juan, o jovem foi lido pelo livro, 
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um processo inverso que exemplifica algo que acontece com determinados tipos de 

leitores. Juan é emergido no universo fantástico dos livros. 

 Foi mencionado anteriormente que a narrativa de Villoro possui elementos 

fantásticos e, dessa forma, sendo assim, a harmonia entre fantasia e metaficção tende a 

contribuir para a formação leitora e crítica ao passo que possibilita uma maior expectativa 

em relação ao envolvimento do jovem com a ficção. A reflexão sobre a própria ficção 

proporciona um olhar distinto sob a leitura literária, pois, livros que falam de livros de 

uma maneira fantástica envolvem uma maneira de imaginar o mundo dando forma a ele. 

Há leituras que acabam sendo uma forma de fuga em que se criam mundos tão reais 

quanto os que já existem. Quando a aparição de um elemento sobrenatural acompanha a 

inserção de um elemento pertencente ao campo do olhar se trata de um espelho que 

permite penetrar no universo maravilhoso, conforme Todorov (1992, p. 64) afirma, um 

“jogo entre sonho e realidade, espírito e matéria”. 

 O maior responsável pela inserção do protagonista no universo maravilhoso é o 

livro selvagem: “O livro selvagem nunca tinha permitido que alguém se aproximasse 

dele” (VILLORO, 2011, p. 80). Diante das experiências insólitas com os livros que se 

movem, nota-se em Juan um perfil de leitor “movente”. Diante desses atributos 

relacionados ao nosso leitor Juan, retomamos o texto de Santaella (2004) que define o 

leitor movente: 

[...] leitor de formas, volumes, massas, interações de forças, 

movimentos; leitor de direções, traços, cores; leitor de luzes que se 

acendem e se apagam; leitor cujo organismo mudou de marcha, 

sincronizando-se à aceleração do mundo (SANTAELLA, 2004, p. 30). 

 

Essa definição explicitada por Santaella (2004) tende a se relacionar com o perfil 

leitor de Juan devido ao modo como o protagonista se comporta na presença dos livros, 

isto é, além das leituras propriamentes dita de “Um rio em forma de coração”, o jovem 

faz uma leitura da situação a qual ele experimenta. Juan lê o comportamento do livro 

selvagem para o capturá-lo, observa cada movimento dos livros buscando compreender 

o que o levou até esse lugar inusitado. A performance do personagem nos leva a entender 

que a leitura não está presente somente entre leitor e texto, mas leitor e a vida, e as 

circunstâncias ao redor.  

O fato de as histórias dos livros mudarem conforme Juan os lê, remete à ideia de 

que esse leitor movente é capaz de incitar os livros de modo exorbitante:  
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A leitura é sempre apropriação, invenção, produção de significados [...] 

Apreendido pela leitura, o texto não tem de modo algum – ou ao menos 

totalmente – o sentido que lhe atribui seu autor, seu editor ou seus 

comentadores. Toda história da leitura supõe, em seu princípio, esta 

liberdade do leitor que desloca e subverte aquilo que o livro lhe 

pretende impor (CHARTIER, 1998, p. 77). 

 

Diante disso, notamos que a relação que o personagem estabelece com os livros 

não é retratada de forma literal, e sim, no sentido alegórico. Mesmo que o garoto leia 

algumas histórias, a narrativa representa a conexão entre leitor e texto de modo 

emblemático, devido às características fantásticas que a obra possui. O fato de Juan mover 

os livros nas estantes é um exemplo disso, isto é, um acontecimento incomum para retratar 

o modo como alguns leitores especiais podem avivar determinados escritos:  

Estava quase desistindo quando algo empurrou as minhas costas. Não 

foi um golpe forte. Foi como um tapinha de apoio [...] O tapa que senti 

nas costas tinha vindo dele, como se ele se apoiasse em mim para me 

passar confiança (VILLORO, 2011, p. 167). 

 Julgamos relevante tais alegações na compreensão da performance leitora de Juan, 

se levarmos em conta a maneira como o livro selvagem se desvela ao protagonista de 

modo que permite ser lido por ele: 

Desta vez, ele não ofereceu resistência. Toquei a capa rugosa, toquei as 

suas páginas, levantei-o. Era, ao mesmo tempo, leve e denso, um livro 

compacto, agradável [...] as páginas estavam em branco! Tanto esforço 

para nada! O livro selvagem era um livro vazio. Então sentimos uma 

vibração, como o arranque de um motor. O livro tremia. Parecia que as 

páginas estavam sentindo cócegas porque eram vistas pela primeira vez. 

Não estavam acostumadas a ser percorridas pelos olhos. Em seguida, o 

livro pareceu se acalmar, como um gato que se deixa ser acariciado, 

mesmo que nós só o acariciássemos com os olhos, desejando ler a sua 

história (VILLORO, 2011, p. 185). 

 O personagem se debruça nas leituras dos livros pelo fato de tais textos explicarem 

seus sentimentos, suas dúvidas, temores e emoções. Sendo assim, tem-se uma narrativa 

que demonstra a forma como obras extraordinárias mexem com nossos sentidos físicos e 

psicológicos, no modo como sentimos que estamos sendo observados ou lidos por outro 

alguém. A obra de Juan Villoro apresenta um perfil de leitura que define o “ler” 

decorrente de uma incompreensão das circunstâncias vividas, sendo que o livro auxilia 

na reconstrução de seu relacionamento com o pai.  

 A narrativa expressa, a partir dos elementos insólitos, que o ato de ler dá vida aos 

livros. Tal pressuposto reconhece que o texto se concretiza a partir da leitura. A narrativa 
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representa esse procedimento de modo figurado, como já foi mencionado, mas esse tipo 

de ficção acaba por retratar a forma como determinados textos demandam esse tipo de 

leitor. 

 Piglia (2006, p. 170) declara que: “Não se vai da ficção para a vida, mas da vida 

para a ficção. Leitura e vida se cruzam, misturam-se. O sistema de causalidade definido 

pela leitura tradicional ordenada e linear, se rompe”. Esse fator se sucede na atitude de 

Juan na medida que ele entra em contato com a ficção. A narrativa expressa essa atuação 

ao passo que o garoto entra na biblioteca e os livros começam a se movimentar em direção 

a ele, isto é, ele sai da realidade e se insere no universo ficcional, de forma que começam 

a ocorrer episódios inimagináveis: 

De vez em quando, eu parava para tocar em algumas páginas, pelo puro 

prazer de fazer isso [...] Estava fazendo isso quando escutei um ruído. 

Um livro caiu em algum lugar. E logo depois outro. Haveria mais 

alguém ali? Gritei o mais alto que consegui. Os livros sugaram as 

minhas palavras e o cômodo ficou em silêncio outra vez. Não se ouvia 

o menor sussurro [...] De repente, senti algo na minha nuca. Uma folha 

imóvel. Era uma folha que tinha se mexido. Pude senti-la como uma 

carícia. (VILLORO, 2011, p. 68). 

 

 Por via do imaginário, Juan se insere nas histórias por completo, ele se distancia 

do real para entrar em contato com os livros. Esse fator é evidenciado quando o garoto 

entra na biblioteca e vive essa experiência, tudo a partir de uma fantasia. O modo como 

os livros se mexem nas prateleiras define a maneira como movimentam as emoções do 

leitor. Portanto, essa conduta evidencia a característica de um leitor ideal – na acepção de 

Piglia (2006) - , pois, o ato de ler, nesse caso, deve ser totalmente promovido pela emoção. 

Essa definição não coincide com um leitor desprovido de sentimentos afetuosos pelos 

livros. 

 3.3.2 Leitor crítico 

 Concernente à leitura realizada por Juan, observamos um caráter crítico que é 

evidenciado no modo como o personagem retoma os livros, pois, na concepção de 

Catalina – a moça com quem Juan compartilha suas leituras - a história muda. Para Jouve 

(2010, p. 28), há uma leitura inocente, isto é, uma primeira que segue o desenvolvimento 

linear do livro. Já na leitura experiente, o releitor usufrui do conhecimento prévio 

adquirido na primeira leitura a fim de decifrar o texto. Consideramos o releitor como 

sendo um leitor crítico e, diante disso, notamos na performance do personagem de Villoro 
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o interesse em retomar as leituras com o intuito de desvendar o misterioso fato de o livro 

ter mudado na leitura de Catalina.  

 Temos, portanto, um leitor que lê de modo crítico, uma vez que recobre as 

informações do texto sob uma nova perspectiva, mais aprofundada e experiente. O releitor 

lança um outro olhar para o texto, pois conduz a sua leitura de forma mais amadurecida, 

recorrendo às suas primeiras impressões para formular as novas convicções. Ocorre, 

portanto, um aprimoramento de leitura, isto é, a constituição de um leitor crítico. Ele 

constrói sua concepção do texto lido através da experiência obtida por mais de uma 

leitura, pois o primeiro contato superficial com a obra não foi suficiente para compor os 

significados existentes. 

  Isto posto, estamos perante um leitor especial. Um leitor Princeps que mantém 

uma relação favorável com os livros, de modo que é transformado pelas leituras feitas. 

Juan cresce, amadurece e conquista novos conhecimentos sobre a vida a partir das 

descobertas feitas na biblioteca do tio Tito. A narrativa representa metaforicamente o 

modo como os livros podem mexer com nossas emoções e sentimentos mais profundos, 

como se conhecessem a nós, antes mesmo de conhecermos a eles. Tal questão corrobora 

com o fato de a literatura representar o ser humano. E essa atuação assevera a importância 

da leitura literária para a humanização do indivíduo, levando-o a conhecer ao outro e a si 

mesmo.     

 Um fator que pode determinar uma leitura crítica é a atitude reflexiva. Já foi 

abordado anteriormente que a narrativa de Juan Villoro implica um misterioso 

acontecimento em uma biblioteca onde os livros se mexem, e que esse fenômeno é tido 

como emblemático em relação ao comportamento do protagonista diante das histórias 

lidas. Isto posto, vemos que a performance leitora   crítica do jovem Juan é manifestada 

através de sua conduta compenetrada nos livros, mesmo porque, só é mobilizado 

emocionalmente pela leitura aquele que se permite viver intensamente essa experiência. 

O leitor dá vida aos livros a partir do momento em que inicia um envolvimento além dos 

códigos linguísticos que acaba por estimular um senso reflexivo sobre a vida. 

 Em suma, entendemos que o leitor crítico é aquele que consegue ultrapassar a 

superficialidade do texto a fim de alcançar as ideias profundas e, quem sabe, escondidas 

no interior da história. Esse perfil tende a visar as intenções do autor ao mesmo tempo 

que busca tecer novas ideias ao texto. O que assevera esse comportamento em Juan é a 

maneira como sua experiência leitora transforma seu ponto de vista.  Mesmo tendo apenas 
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treze anos, ele consegue, através dos livros que se mexem, se conscientizar sobre 

determinados aspectos da vida, em especial, a separação dos pais.  

 É importante ressaltar que não se trata de idealizarmos uma visão romantizada da 

leitura literária apenas no quesito apologético, mas evidenciarmos que a postura que o 

leitor assume diante de um texto incita o conhecimento intelectual, assim como de si e do 

mundo ao redor. Tal comportamento certifica o papel fundamental da leitura literária para 

a formação integral do indivíduo.  

 O autor encerra a narrativa com primor, reforçando o que os livros têm de melhor 

para oferecer ao seu leitor, principalmente em se tratando de um adolescente: “Nas horas 

de angústias em que me sentia mais sozinho, os livros foram os meus companheiros. 

Desde então, me acompanham nos bons e nos maus momentos (VILLORO, 2011, p.  

186). O protagonista compreende a separação dos pais e, com isso, ocorre um processo 

de amadurecimento, pois ele sabia que sempre iria tê-los por perto. Esse é o processo de 

crescimento proporcionado pela leitura, pois: “As grandes histórias fazem você pensar na 

sua própria história” (VILLORO, 2011, p.158). 
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3.4. TECENDO HISTÓRIAS, FORMANDO LEITORES 

 

 

A temática representada nas narrativas comprova que ler deve ser um exercício 

mais íntimo, peculiar e um ato singular. Na escola, é comum leituras de textos curtos a 

fim de responder determinadas questões, isso, de modo breve, impossibilitando a inserção 

mais submersa. Dessa maneira, não há um estímulo em compreender nas entrelinhas o 

que o texto quer dizer ou o que a leitura pode propiciar para a construção de si mesmo. 

Podemos observar que cada obra lida pelos PLs acaba forjando o que eles se tornam como 

pessoas, o que nos leva a constatar por que é importante ler literatura. 

Em uma entrevista para a revista Nova escola, Teresa Colomer faz a seguinte 

afirmação: “Literatura é um conteúdo que precisa ser ensinado nas escolas porque 

possibilita refletir sobre o mundo, criar realidades, ampliar o repertório de linguagem” 

(COLOMER, 2014, p.1). Consoante à autora, uma das funções da literatura é apresentar 

outras perspectivas, de forma que permita ao leitor se colocar na condição das outras 

pessoas e ver o mundo com distintos olhos. Diante de tais considerações, percebemos a 

maneira como esse exercício na infância e adolescência pode contribuir para uma 

formação pessoal de grande importância para a construção humana.  

É importante destacar, mediante a perspectiva investigativa dessa pesquisa 

realizada, que a gênese de todo esse processo de análise é justamente voltada para a 

formação de leitores, lembrando que esse processo é por vias de um estudo de leitores 

ficcionais, isto é, o leitor projetado pela narrativa de cada obra. Pode-se dizer que o 

objetivo primário é contribuir para a formação leitora de jovens. Sabemos que o espaço 

mais destacado para se formar leitores é o ambiente escolar, mas nesse caso, é 

fundamental compreender esse processo sob uma concepção mais aberta. Expandindo 

nossos horizontes, pensamos não somente em sala de aula, mas também, nos momentos 

fora da escola. 

Sendo assim, tem-se mencionado de forma crescente no meio acadêmico e nas 

escolas o chamado letramento literário. Alguns autores e pesquisadores têm se dedicado 

a estudar e classificar as formas de letramento em sala de aula, ou até mesmo no cotidiano 

dos alunos, porém, são questões complexas no que diz respeito aos diversos modos que 

existem para se formar novos leitores.  

Observamos também que nos textos analisados são apresentados modos de ler 

literatura, mais precisamente, maneiras de se chegar aos sentidos construídos  nos livros. 
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Compreendemos, além dos perfis leitores de cada personagem, também o modo como 

eles fazem essas leituras. É fundamental enfatizar a experiência literária apresentada 

nessas narrativas que, de certa forma, contribui para a construção identitária desses 

protagonistas.  

  As práticas sociais que usam a escrita literária são consideradas parte do processo 

de letramento literário e, por conseguinte, estão presentes em diversos contextos, sendo 

destacadas em sala de aula. O ensino da literatura, quase sempre, se volta para a recepção 

dos textos literários, assim como os contextos, intertextos, estudos de gêneros discursivos. 

E esse momento de aprendizagem faz parte do processo de letramento do aluno fora do 

ambiente escolar.  

Vale ressaltar a importância de se atentar para o meio social no qual o leitor está 

inserido, o que será de grande influência para a construção dos sentidos no momento de 

leitura do texto. Conforme afirma Yamakawa (2012, p. 8): é substancial que esse leitor 

seja capaz de discernir estratégias formais e estilísticas na composição do texto, pois, é 

desse modo que a leitura irá propiciar imersão no universo ficcional, tornando-o leitor 

ideal. 

 Em um artigo intitulado Letramento Literário: uma proposta para a sala de aula, 

o autor Rildo Cosson (2011) afirma que o letramento literário se diferencia dos outros 

tipos de letramento devido ao espaço referente à linguagem que a literatura ocupa, pois, 

o texto literário proporciona uma imersão no mundo da escrita que leva ao domínio da 

palavra por meio delas próprias.  

  Cosson e Junqueira (2011) ainda afirmam que a apropriação da literatura 

enquanto construção de sentidos é um processo que define o conceito de letramento 

literário e é através dessa definição que é fundamental entender que tal processo está além 

de uma simples habilidade de leitura, visto que a experiência de dar sentidos ao mundo 

por vias das palavras ultrapassa  o tempo e o espaço e é uma das formas mais diligentes 

de se inserir no universo literário (COSSON; JUNQUEIRA, 2011, p. 101-102).  

 No âmbito das práticas de letramento literário, percebe-se que há uma pluralidade 

de leituras, em contextos e valores distintos. Conforme já citamos, os PLs referidos são 

considerados leitores críticos, e um processo de letramento literário voltado para essa 

categoria leitora é um procedimento complexo e ao mesmo tempo imprescindível nos 

dias atuais. Cabe aqui ressaltar a forma como essa prática de leitura especifica funciona, 

mediante a afirmação da autora Daiane Lourenço (2013, p. 174) quando diz que: “O mais 
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importante, na perspectiva do letramento critico, é que, no campo literário, ao invés de “o 

que é lido” o foco está no “como as narrativas são lidas”, narrativas de modo geral”. 

   

 Sobre as práticas sociais que são consideradas em diversos contextos, é importante 

discutir que, quando se trata de obra literária, vem à nossa mente o conjunto de textos 

valorizados por historiadores e críticos ao longo do tempo e julgados por instâncias 

legitimadas. Essas obras são autorizadas e inseridas nos livros didáticos cuja leitura e o 

domínio de tal caracterizam o “bom leitor”. Portanto, faz-se necessário analisarmos a 

prática literária no sentido mais universal, isto é, independente da obra ser ou não 

canônica, julgada ou não como Literatura.  

Percebemos que a narrativa de Juan Villoro demonstra um pouco dessa questão, 

tendo como leitor o protagonista Juan que a princípio não era muito assíduo, e, 

consequentemente, suas leituras não eram muito aprofundadas, no que se refere aos livros 

mais antigos e conhecidos pelo seu tio Tito. Por exemplo, A metamorfose de Franz Kafka 

é apresentada para o garoto ao modo como o velho lhe  apresenta o território Samsa, que 

é uma parte da imensa biblioteca que vive infestada de baratas. Juan leva para a casa de 

seu tio um livro intitulado Tudo sobre as aranhas, que o jovem afirma ser um livro de 

que ele gostava muito, e achava interessante reler.  

Nota-se que a escolha de leitura do jovem é distinta considerando que Pedro e 

Elias fazem alusões constantes de leituras de Shakespeare e Dostoievski, mas levando em 

consideração o processo de letramento literário, visando à relação entre leitor e texto, 

mais precisamente à forma como se processa a leitura, podemos dizer que Juan não é um 

leitor menos crítico do que Pedro e Elias, devido as suas opções leitoras.  

É fundamental enfatizarmos, portanto, que os textos que apresentam aspectos 

literários são aqueles que o leitor define como Literatura, em sua experiência como leitor, 

e em sua capacidade leitora. Em defesa da teoria de que um leitor verá algo diferente em 

uma obra, que ao ler, outro não classificará como literário. Tal afirmação abre uma 

barreira entre obras analisadas por críticos literários; clássicos, utilizados em sala para o 

estudo da literatura, e do outro lado os textos contemporâneos, os chamados best-sellers 

que, no pensamento dos críticos da literatura, estão longe de serem chamados literários. 

A Literatura como a arte de compor é atemporal, não se limita de acordo com o tempo, é 

mais do que definem os críticos (ARAÚJO; FILHO, 2016, p. 34). 
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As referências de obras clássicas usadas em sala de aula não só informam a 

geração contemporânea sobre uma literatura pretérita que influenciou estudos no decorrer 

dos anos, como também abrange o conhecimento do leitor tornando-o flexível ao tipo de 

leitura, seja ela clássica ou contemporânea. Sendo assim, o letramento literário se faz 

necessário sendo voltado para a interpretação do leitor, jamais desclassificando as obras 

indicadas nos livros didáticos, mas estabelecendo a ordem de prioridades. 

Os protagonistas se apresentam como leitores letrados, isto é, críticos, criativos e 

pensantes, competentes e capazes de interpretar os mais diversos textos. Esses leitores 

conseguem pesquisar em bibliotecas e possuem o domínio da leitura dos textos 

pragmáticos, ampliam, aprofundam, dão mais densidade à própria existência pela 

apreensão da dimensão estética de textos literários: 

 

Na leitura e na escritura do texto literário encontramos o senso de nós 

mesmos e da comunidade a que pertencemos. A literatura nos diz o que 

somos e nos incentiva a desejar e a expressar o mundo por nós mesmos. 

E isso se dá porque a literatura é uma experiência a ser realizada. É 

mais que um conhecimento a ser reelaborado, ela é a incorporação do 

outro em mim sem a renúncia da minha própria identidade (COSSON, 

2009, p.17). 

 

 Quando compreendemos a leitura como uma experiência e não como simples 

exercício, percebemos a sua importância para a formação do ser humano. São aspectos 

atestados nas narrativas analisadas nesse trabalho que nos fazem acreditar, assim como 

Antônio Candido (2004, p. 180), que o ato da leitura corrobora com o exercício da 

reflexão, aquisição do saber, o conhecimento do próximo, o afinamento das emoções,  

tornando- o leitor capaz de se inserir nos problemas da vida e percebendo a complexidade 

dos seres e do mundo. Isto posto, as narrativas que representam tal formação são 

imprescindíveis de serem estudadas do ponto de vista crítico e indicadas, pelo mediador 

de leitura, como ricas obras no processo de letramento literário de crianças e jovens. . 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os juvenis analisados neste trabalho contribuem, de modo especial, para um 

processo de letramento literário do jovem leitor, porque podem remetê-lo para as obras 

literárias a que fazem alusão. Se toda obra lida contribui para o processo de letramento 

literário, essas que possuem personagens lendo têm a chance de contribuir mais ainda, 

porque divulgam outras obras ao jovem leitor. É uma espécie de literatura em 

palimpsesto13, isto é, “obra derivada de uma obra anterior, por transformação ou por 

imitação; ou seja, o mesmo que hipertexto” (SÉRGIO, 2009, s/p). 

 Mediante o caminho que percorremos nessa pesquisa e, diante das considerações 

tecidas sobre as narrativas juvenis analisadas, que norteiam assuntos relacionados à 

adolescência e juventude, é importante ressaltarmos aspectos referentes à construção da 

identidade dos protagonistas. O intuito é enfatizarmos o modo como ocorre esse processo 

no decorrer das experiências leitoras dos jovens e, por conseguinte, colocar em evidência 

a contribuição da leitura literária para a formação desses leitores. 

 Como já foi enfatizado em um momento anterior, as obras enaltecem, de certa 

forma, a leitura literária na juventude e, ainda, a maneira como esse ato pode favorecer o 

processo de crescimento e amadurecimento do ser humano. Diante desses fatores, 

podemos observar, a partir do perfil leitor de cada personagem, assim como de suas 

vivências cotidianas, que os pontos de vistas adotados nas narrativas evidenciam o jovem 

como responsável pelos seus próprios atos e sentimentos. Eles se constituem mediante os 

conflitos e dilemas da vida de forma independente, mesmo que por vezes mediadas por 

alguém, esses jovens constroem suas concepções baseados em suas próprias experiências.  

Observamos, então, um processo de emancipação de cada protagonista, isso 

devido ao distanciamento entre os jovens e os pais, e, por conseguinte, pelo fato de os 

acontecimentos de maior relevância para suas descobertas acabarem ocorrendo longe 

deles. É nessa condição observada nas trajetórias dos Pl´s que podemos reforçar a 

ausência de uma intenção moralizante nas narrativas. Não é por acaso que os personagens 

se afastam de casa para tentar descobrir sua verdadeira vocação, como Pedro. Ou se 

começa a frequentar a biblioteca herdada pelo pai na casa da avó, como Elias. Ou quando 

                                                           
13 Palimpsesto. Fonte: https://www.recantodasletras.com.br/teorialiteraria/1883744 Acesso em 

06 out. 2019 (veja normas ABNT) 
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precisa passar as férias na casa do tio longe da mãe, como Juan. Em todo caso, notamos 

um recorrente esforço para se compreender o mundo, as pessoas e as circunstâncias da 

vida, da parte de cada um desses jovens. 
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