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No rastro do sucesso de Harry Potter, coleções conquistam público infantojuvenil e renovam
o interesse pela literatura. Livros de novos e velhos autores animam conversas de estudantes

Leitura

PARAGOSTARDE LER
Passos para desenvolver o hábito da leitura em seu filho

■Dê exemplo e leia você também

■Deixe os livros àmão para ele folhear e
incentivar a leitura de histórias.

■Reserve umhorário para a leitura e
transforme-o emummomento de prazer.

■Aconchegue-se com seu filho, leia para ele,
mostrando as palavras.

■ Comente sempre o livro com ele. Incentive-o a falar da
história e a contá-la para outras pessoas. Isso auxilia no
desenvolvimento da linguagemoral e da criatividade.

■ Frequente livrarias e bibliotecas coma criança.

■Dê livros, gibis ou revistas de presente.

■ Empreste livros para os amiguinhos dele.
Estimule a troca e as conversas.

■ Estimule atividades que usema leitura –
jogos, receitas,mapas, fantoches e teatros.

■ Leia em voz alta com ele. Todomaterial impresso pode
ser utilizado para troca e desenvolvimento da leitura. A
ideia é brincar de ler e ler como se estivesse brincando.

SANDRA KIEFER

Nomundonovodos tablets,WhatsAppe
Instagram, seria preciso filmar para crer no
bate-papodepoisdohoráriodo recreioden-
tro da biblioteca da Escola Sesi Comar, no
Bairro Calafate, na RegiãoOeste de BeloHo-
rizonte. É de emocionar o flagrante das con-
versinhas entre alunos de diversas idades,
que discutem animadamente sobre... os úl-
timos livros lidos. Os novos leitores confes-
sam estar “viciados” nas coleções próprias
para pré-adolescentes, que trazem lingua-
gem leve e temas atuais, temperados com
ironia emuita interatividade.

O gosto pelas séries reanimado a partir
do fimdadécada de 1990pela chamada ge-
ração Harry Potter, acabou se estendendo
aos novos leitores. Na esteira da fama das
bruxarias lançadas pela escritora J.K. Ro-
wling, títulos como o best-seller Diário de
umBanana,Nate, CapitãoCueca,Minha vi-
da forade sérieeDiáriodeumagarotanada
popular, entre outros, conquistaram ame-
ninada. A verdade é que os leitores inician-
tes estão curtindo a “nova”mania da litera-
tura.“Perdi a contadequantoseu li esteano.
Fuiparaumhotel-fazendaenão fizmaisna-
da. Passei as férias inteiras lendo”, diz a alu-
na BrunaKarla Vidal, de 12 anos, que admi-
te estar totalmente “viciada” na coleção ju-
venilA Seleção.

Interessada emsaber qual será o final de
cada obra, commédia de 300 páginas cada
uma,Brunaaproveitapara lerdentrodavan
escolar, nos intervalos das aulas e até nos
diasde folga.“Comecei emjaneiroe já estou
no penúltimo livro da coleção”, conta a es-
tudante, referindo-se ao volume Contos da

Seleção, lançadona trilogiadaautoranorte-
americana Kiera Cass, em 2012. No exato
momento do comentário de Bruna, a cole-
ga de sala retruca: “Tem certeza de que é
mesmoopenúltimo livro?”

Rafaella Souza,de12, temcerteza sobreo
equívocodaoutra, pois andouse informan-
do a respeito do assunto na internet. “Acho
que não. Pelo que pesquisei no site, essa foi
umaedição extra feita pela autora, que lan-
çou quatro livros e já avisou que está escre-
vendo o quinto”, corrige Rafaella, que estu-
da comBrunano 7º anoA.

“Meupai sempremedá livrosnoaniver-
sárioenoNatal.Oúltimoqueelemedeufoi
Napontadosdedos, com503páginas.Ainda
estou na página 85. Não pude começar an-
tes, porqueestava terminandode lerQuem
é você, Alasca?”, conta Rafaella, iniciada nos
livros infantojuvenisde JohnGreen,que se-
rão transformados em filmes. “John Green
agoraéuma febre,masosdoisúltimosdele
me decepcionaram. O problema é que ele
escreve romancesegostomuitomaisde fic-
ção científica”, argumenta.

Deslocada nomeio desse trio de alunas
muito “entendidas” em literatura, Beatriz
Fernandes, também de 12 anos e do 7º ano
B, assume que gosta de ler Monteiro Loba-
to, especialmenteReinações deNarizinho e
A chave do tamanho. A outra colega não
consegue disfarçar uma careta: “Ai, acho
muito infantil,mas não estouquerendodi-
zer que as pessoas que leem Sítio do pica-
pauAmarelo sejaminfantis”.Nomeiodaro-
da, entra de repente na conversa o precoce
FelipeAugustoFonsecaLima,de10. Trazen-
do nasmãos o título Eros e Psique (de João
PedroRoriz), ele explicaqueestáestudando

mitologia grega: “Meu preferido é Zeus, ló-
gico! Mas gosto também de Poseidon, por-
que curtomuito omar, água, piscina”.

Emumcanto, IsabelMutz, de 10,mete o
bedelhonaconversa, comodiria aespevita-
daboneca Emília. Filhadeprofessora, ame-
ninaconfessaquesentevontadede “matar”
o irmão Isaac, de 4, que vive desmarcando
as páginas dos livros onde amais velha pa-
rou de ler. “Ele pega o livro e finge que está
lendopara tentarme imitar.Depois, jogaos
marcadores para o alto. Mas temos de en-
tenderos irmãosmaisnovosporqueeles só
querem ser como a gente, não é?”, brinca a
menina. JáacolegaBeatrizNicolau,de9, cos-
tumadisputar os livros comaavódela. “Ela
é que acabou lendo A culpa é das estrelas e
nãomedeixou ler, porque é triste demais”.

“Já ouvi falar desseAculpa édas estrelas.
Todomundoachaesse livro triste.Ahistória
é tipoumRomeu e Julieta, só que os namo-
rados têm câncer”, dá o pitaco, novamente,
o pequeno Felipe. Após ser interrompida
abruptamente, Beatriz Nicolau retoma do
ponto em que parou, contando que ano
passadopegouduas revistinhasemquadri-
nhos todos os dias, até as edições da biblio-
tecaesgotarem.Ela fazquestãodedizerque
oúnico livroquenãoconseguiu ler foiOpe-
queno príncipe, de Saint-Exupéry.

“O que é umbom livro paramim? É um
livro queme faz viajar e em que fico presa
até terminar de ler. Não consigo nem pis-
car”, revela JúliaFerreira,de12.Comessa fra-
se, ela venceu o último concurso promovi-
do pela bibliotecária da escola, Cristiane
Marques, eganhouo livroPrincesaadorme-
cida, dePaulaPimenta. “Antes eunão ligava
para ler até ganhar esse livro”, afirma.

Quando tinha 9 anos, a estudante Elisa
Cândida Alcântara de Sales (hoje aos 15),
aluna do 1º ano do ensino médio do Colégio
Marista Dom Silvério, herdou do irmão mais
velho a coleção inteira de Harry Potter,
devidamente lida e aprovada por ele. Aos 29,
o irmão Crystofer faz parte da primeira
geração de adoradores da série da inglesa J.H.
Rowlling, que já vendeu meio bilhão de cópias
da história, traduzida para mais de 70
idiomas. “Sou apaixonada por Harry Potter e
me acho bem Hermione, que é nerd e está
sempre lendo, como eu. Talvez ela seja mais
mandona”, brinca a jovem, que lê um livro
por semana, em média. Dona de uma coleção
de cerca de 400 volumes, Elisa também
iniciou a caçula nas histórias do aprendiz de
bruxaria: Ana Luiza, de 9, já começou a
leitura. “Gosto mais de literatura em série,
porque possibilita conviver com os
personagens por mais tempo. Fico com dó de
acabar”, diz Elisa.

O feitiço da biblioteca
Umambiente agradável, o incentivo à in-

teraçãodealunos,umaboaofertadeobrasea
participaçãodepais na escolhados livros são
algunsdos ingredientesutilizadosporescolas
paradespertarohábitoda leitura.NoSesiCo-
mar, alémdo concurso de frases e redação, o
“feitiço” da leitura inclui umabiblioteca com
uma seleção atual de livros e diversidade de
gêneros, pufes coloridos e estantes na altura
dosalunos. “Optamosporoferecerumespaço
agradável, descontraído e aconchegante que
temmais a carados jovensdehoje.Noambi-
ente da nossa biblioteca, a cultura e a intera-
çãosocialocorremdeformanatural”, explica
abibliotecáriaCristianeMarques.

Outrabiblioteca tradicionalmente lotada

nos intervalosdas aulas é adoColégio Santo
Antônio, que incentiva a participação dos
pais de alunosnaescolhados livros. “Ospais
vêmbuscarascriançasecomentamqueabi-
blioteca está sempre cheia. Já é uma cultura
dos nossos alunos”, conta a bibliotecária da
escola, Fabiana Lugão. Segundo ela, indicar
leituras não é exclusividade dos professores
deportuguêsoude literaturadocolégio. “No
6ºano, aprofessoradematemáticaadotouo
livro Leonardo Da Vinci e seu supercérebro,
de Michael Cox (Coleção Mortos de Fama)
que acabou sendo aproveitado também na
atividade de artes”, conta ela, que também
promove internamente feiras de livro, con-
versas comautores e contação de histórias.

“Nossomaior desafio é despertar no alu-
no o prazer da fruição da leitura, em vez de
cobrar umaavaliaçãodaquela obra.Mostrar
aos estudantes que o livro é um veículo de
conhecimento, que pode possibilitar uma
maior expressão de si mesmo e ajuda a en-
tender a sociedade em que ele vive”, sugere
Fábio Pereira, professor de literaturada rede
Coleguium. “O importanteé colocar àdispo-
sição a maior variedade possível de livros,
dando liberdade para que o aluno se encon-
tre na obra. Omelhor livro é aquele que de
alguma forma responde a seus questiona-
mentos pessoais”, ensina, lembrando que o
hábitode ler ajudaaampliarovocabulário e
a interpretar textos. (SK)

Pufes coloridos, estantes na altura dos alunos e seleção variada de livros estão entre os ingredientes do Sesi Comar para atrair os jovens leitores

TRÊS GERAÇÕES
E UMA PAIXÃO

cultivada em série

VIVIANE VIEIRA COSTA, PROFESSORA DO 1º ANO
DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA DA SERRA

PALAVRA DE ESPECIALISTA

“As séries literárias estão abordando temasmais
modernos e acessíveis aos adolescentes, coma
vantagemde conquistar umpúblico expressivo de
leitores. Talvez as obras pudessem ter umpouco
mais de capricho coma linguagem, que parece um
tanto empobrecida, não sabemos se em função da
tradução para o português. Como têm feitomuito
sucesso, o ideal é conseguir intercalar best-sellers do
interesse dos alunos coma leitura dos clássicos. Eu
amo ler no papel, mas preciso reconhecer que os e-
books e tablets estão ajudando os jovens de hoje a
leremmais. Nos pequenos, o encantamento da
contação de histórias, olho no olho, ainda funciona
melhor. É possível despertar o gosto pela leitura
mexendo coma imaginação das crianças,
inventando vozes e interrompendo a história pela
metade, deixando omelhor para o dia seguinte.”

Incentivo à variedade

CRISTINA HORTA/EM/D.A PRESS

RAMON LISBOA/EM/D.A PRESS

tiago.theisen
Highlight

tiago.theisen
Highlight

tiago.theisen
Highlight


