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Resumo: 

O presente artigo apresenta discussões teóricas sobre a leitura de adolescentes e dados 
empíricos, recorte de uma pesquisa maior em andamento que busca, pelo viés da 
recepção, compreender as mediações que configuram as práticas de leitura dos 
adolescentes da cidade de Santa Maria - RS. O trabalho concentra-se nos dados obtidos 
a partir da aplicação de formulário nos anos de 2016 e 2017 na Feira do Livro da 
cidade. Dessa forma apresenta alguns indícios da leitura de adolescentes e de como a 
internet vem ganhando espaço como lugar de divulgação e acesso a diferentes tipos de 
leituras e atividades, mas, apesar dos adolescentes indicarem uma prática intensa de 
leitura do livro impresso, não tiveram boas experiências com os digitais. 

Palavras-chave: livro; práticas de leitura; estudo exploratório; adolescente; estudo de 
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Introdução 

 A pesquisa faz parte do estudo de mestrado  sobre as práticas de leitura de 3

adolescentes em Santa Maria, que busca compreender como a internet transforma as 

práticas de leitura de adolescentes, identificando os usos e apropriações do livro feitos 

por estes. Pelo viés da recepção, nossos objetivos estão centrados na identificação dos 

impactos desses suportes digitais nos modos de ler a partir das mediações da 

sociabilidade, ritualidade, institucionalidade e tecnicidade. (MARTÍN-BARBEIRO, 

2003). 

Para compreensão da leitura no país é pertinente observarmos alguns dados, 

pois, muitas vezes, o Brasil é visto como um país de não leitores (TRAVANCAS, 2013), 

por outro lado, percebemos algumas mudanças nessas concepções. Por exemplo, na 

única pesquisa sobre comportamento do leitor realizada em âmbito nacional, “Retratos 

da Leitura no Brasil” , a porcentagem de leitores em relação à população brasileira teve 4
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um crescimento que passou de 50% para 56% do total, sendo que eram 88,2 milhões de 

leitores em 2011 e chegamos aos 104,7 milhões em 2015. Em relação à faixa etária 

adolescente, o perfil leitor entre 11 e 13 anos se manteve com o mesmo índice da 

pesquisa anterior (84% leitor). Já a faixa etária de 14 a 17 teve um aumento 

significativo de 2011, com 71% leitor, para chegar a 75% em 2015.      

 Da mesma forma, alguns dados apresentados indicam a presença dos 

adolescentes na internet e estes dados permitem pensarmos em como essa mediação 

também deve ser considerada no contexto dos adolescentes estudados. Os Retratos da 

Leitura indicam que entre os leitores, 81% são usuários de internet. Isto posto, cabe 

trazermos dados da TIC Kids Online Brasil , a qual apresenta dados de acesso e usos da 5

internet por crianças e adolescentes no país. No Brasil, a pesquisa sinaliza que, nesse 

ano, cerca de oito em cada dez crianças e adolescentes com idades entre 9 e 17 anos 

utilizaram a internet, o que corresponde a 23,4 milhões de usuários no país. 

Os dados apresentados são importantes para entendermos o contexto nacional de 

leitura adolescente e do acesso à internet visto que a dissertação trata das práticas de 

leituras de adolescentes, em Santa Maria, em um contexto permeado pelas novas mídias 

e novos suportes do texto vistas pelo viés da recepção e perspectiva das mediações. A 

concepção de mediações, proposta por Martín-Barbeiro (2003), permite que tenhamos 

acesso às experiências individuais que são adquiridas ao longo da vida dos sujeitos e 

que são responsáveis por propor negociações ao que é hegemonicamente apresentado no 

e pelo texto midiático. 

 No que tange à pesquisa empírica, foi realizado um estudo exploratório, o qual 

visa uma primeira consulta ao nosso campo de estudo e análise para, então, 

aprofundarmos o estudo pelo viés da recepção. A pesquisa exploratória “fornece 

subsídios para melhor entender aspectos desconhecidos do objeto empírico que é 

construído de forma processual nas pesquisas de cunho qualitativo” (JACKS et al, 2014, 

p.16). Da mesma forma que "implica aproximações ao fenômeno concreto a ser 

investigado buscando perceber seus contornos, suas especificidades, suas 

singularidades” (BONIN, 2012). Neste artigo analisamos a aplicação de formulários. 

 O projeto Global Kids Online é internacional e desenvolvido pela London School of Economics, Unicef Office of 5

Research e rede acadêmica EU Kids Online, com o objetivo de produzir um conjunto de ferramenta para pesquisado-
res de todo o mundo com dados de oportunidades e riscos de crianças e adolescentes na era digital. A última aplica-
ção da pesquisa foi realizada em 2015 no Brasil.
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O leitor adolescente  

 O adolescente é um “ fenômeno social e histórico” (OUTEIRAL, 2008 p.4) e 

suas práticas estão ligadas aos diferentes processos de socialização dentro da cultura. 

Entendemos a adolescência por autores que tratam desta etapa da vida tanto pelo viés 

psicológico como pelo viés social, que são os seguintes: Inhelder; Piaget (1976), Piaget 

(1995), Becker (1994), Lahire (2006), Ozaella (2011), Calligaris (2013) e Levy (2013).  

 Tratando da leitura, precisamos compreender de que maneira os adolescentes 

mantêm ou não a prática leitora, e o que seus usos e apropriações permitem pensar 

sobre o livro hoje. Vistas as particulares do sujeito em fase de transição, podemos 

entender que isso vai se refletir em suas práticas e escolhas. Ou seja, a leitura do 

adolescente também terá algumas características próprias, pois conforme entende 

Margallo (2009, p.223, tradução nossa) os adolescentes são "leitores em trânsito”. 

 Da mesma forma que Colomer (2009 p.15, tradução nossa), temos interesse na 

leitura adolescente por ser considerada uma etapa de "consolidação social das práticas 

leitoras”. Isso vai ao encontro da própria adolescência enquanto momento pelo qual o 

sujeito afirma sua personalidade (PIAGET, 1995 p.61) e começa a formar seus gostos e 

preferências. Não que eles não mudem no decorrer da vida, mas o momento da 

adolescência é uma fase importante na consolidação de hábitos, inclusive o da leitura.  

 Observamos que o adolescente está em uma situação de profunda adaptação à 

vida adulta, quando seu pensamento formal já está constituído e permite que ele consiga 

distinguir e refletir sobre diferentes aspectos, organizando-se de maneira autônoma a 

respeito de regras e valores (PIAGET, 1995 p.61). Deixam de ser crianças e começam a 

refletir e fazer escolhas que vão delinear o seu futuro. 

 A leitura feita na adolescência acompanha a transição biológica e psicológica do 

sujeito, ocorrendo mudanças significativas das práticas da criança para uma prática 

adolescente. Este momento de transição é quando o adolescente passa das leituras 

infantis – que continham mais imagens e eram mais livres, muitas vezes lidas pelos pais 

ou professores, ou feitas na própria escola –, para leituras mais extensas, com obras que 

vão sendo indicadas para a faixa etária adolescente. Isso reflete a condição da criança e 

a do adolescente. A leitura da criança diretamente ligada à aprendizagem da leitura, com 
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um maior alcance dessa atividade entre os 9 e 11 anos, e a leitura adolescente, que se 

insere em um momento de maior cobranças escolares (COLOMER, 2009, p.27). 

 Essa transição também implica na própria relação que os pais mantêm com seus 

filhos quando são crianças, momento que geralmente dão mais atenção, estão mais 

próximos e têm mais cuidados. As leituras feitas antes de dormir, em voz alta e com 

interpretações para chamar a atenção da criança, logo vão se distanciando quando a 

adolescência se aproxima. Esse distanciamento se dá pelos pais, que não estão mais tão 

próximos dos filhos e mantêm uma relação de cobrança em relação a atividades e 

responsabilidades escolares. 

 Colomer (2009, p. 39-40) chama a atenção para esse desejo dos adolescentes 

como uma leitura que lhes conceda um “status cultural”, eles querem “sentir-se maiores, 

impressionar ou ser modernos”. É uma transição com um peso social, com interferência 

de diferentes mediações – seja dos pais, que cobram que os filhos leiam; da escola, que 

já considera o adolescente um “leitor independente” (COLOMER, 2009, p.39-40); 

como da própria relação que o adolescente quer construir com seus semelhantes, de 

distinção e de poder que isso lhe confere no círculo de amigos. 

 É especialmente a escola que acaba criando um “domínio” (PETIT, 2013, p.22) 

sobre as  leituras, tratando-as com certo controle, indicando determinados textos, que 

muitas vezes não condizem com o desejo dos adolescentes e com o que eles esperam 

dessa leitura independente. Ao mesmo tempo, a escola "vê reduzir-se sua influência: 

primeiro a mídia de massas e, recentemente, a comunicação digital e eletrônica 

multiplicaram os espaços e circuitos de acesso aos saberes e à formação 

cultural” (CANCLINI, 2008, p.23). 

  Neste momento que a leitura é considerada como uma obrigação, como um 

conteúdo não prazeroso, ela acaba por intimidar alguns adolescentes e não incentivar o 

gosto pela leitura. Para Petit (2013, p.22), este momento, de leitura obrigatória, acaba 

tornando a leitura do adolescente algo para "satisfazer os adultos”, quando precisa 

atender a demandas escolares e exigências dos pais ou responsáveis. Ele se vê diante de 

cobranças internas e externas, transformando as maneiras de se relacionar com o livro e 

a leitura. 

 A leitura é importante nesta etapa, pois conforme Petit (2013, p.44)  “ao poder 

dar um nome aos estados que atravessam, podem encontrar pontos de referência, 
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apaziguá-los, compartilhá-los”. A autora salienta que isso pode ocorrer em qualquer 

momento da vida, mas que a adolescência representa uma fase de maior sensibilidade. 

Para Petit (2013, p.41), os adolescentes recorrem aos livros para "manter um espaço 

próprio, um espaço íntimo, privado”, nos quais eles podem explorar diferentes tipos de 

conteúdos e curiosidades sobre sexo, fantasias, etc., da mesma forma que buscam 

palavras "que permitam domesticar seus medos e respostas às questões que os 

atormentam”. 

 A autora vê que a leitura literária, e consideramos que isso pode ser importante 

para pensarmos as diferentes leituras desses adolescentes, é uma leitura transgressiva, 

pela qual eles se distanciam dos seus lugares, do seus bairros, casas, e se abrem para 

novos horizontes, o que muitos veem como algo que "faz pensar que é possível abrir seu 

caminho, seguir com seus próprios passos” (PETIT, 2013, p.42). É neste lugar que eles 

se sentem bem, pois constroem um lugar onde não “dependa dos outros” (PETIT, 2013, 

p.42) 

 Colomer (2009, p. 42) não tem dúvidas que as tendências editoriais voltadas a 

esse público estão diretamente relacionadas a “sentir-se parte de uma coletividade”, 

aqueles livros que são "capazes de conectar com as inquietudes vitais dos adolescentes”. 

Ou seja, são livros que estabelecem afinidades e concedem este espaço no qual eles 

pertencem, entre colegas, amigos, ou, atualmente, com pessoas de outros estados ou 

países, que compartilham das mesmas angústias e curiosidades. Isso reflete a natureza 

adolescente, quando eles se sentem mais seguros em sua coletividade, e que demostra 

essa necessidade de compartilhar experiências (BECKER, 1994). 

 A condição atual das tecnologias dá uma nova dimensão para a leitura, já que 

esse momento altera radicalmente as "formas de ócio e socialização” (COLOMER, 

2009, p.2) dos sujeitos, que vivem com "a presença multimediática e o predomínio do 

consumo”. Para Colomer (2009, p.40-41), as leituras dos adolescentes estão diretamente 

ligadas às leituras próprias da sociedade de consumo. Quando os títulos são diversos, os 

gêneros são diferentes, e os adolescentes têm forte relação com os inúmeros meios para 

ter contato com a sua história. Além disso, ressalta que é entre os 14 e os 15 anos que os 

gostos estão mais condicionados pela idade, pelo gênero e pela origem social 

(COLOMER, 2009, p.45). 
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Aplicação dos formulários  

 O formulário faz parte do estudo exploratório da pesquisa em andamento. Foram 

aplicados 25 formulários na Feira do Livro de Santa Maria, nos anos de 2016 e 2017. 

Iniciamos a aplicação de formulários no ano de 2016, na segunda semana de evento, 

entra os dias 30 de abril e 8 de maio. Foram aplicados 18 formulários , dentre os quais, 6

15 foram respondidas por meninas, e 3 por meninos. Como o nosso objetivo é encontrar 

leitores adolescentes, foram examinadas as respostas de 11 respondentes que estavam 

dentro da faixa etária de 12 a 18 anos. 

 No ano de 2017, aplicamos 14 formulários, com a atualização e especificação de 

algumas questões da aplicação do ano anterior, e selecionamos alguns dias específicos 

para aplicação, de acordo com a observação feita durante o ano anterior e os primeiros 

dias da feira no ano de 2017. Observamos que durante a tarde o público que mais 

circula na feira é o infantil, pelas atividades desenvolvidas para que as escolas façam a 

visita à feira. Outro ponto que observamos foi que durante o primeiro final de semana 

de 2017, em decorrência de outros eventos realizados na cidade, pode ter diminuído o 

público visitante. Da mesma forma que, no ano de 2016, o público não circulou muito 

pela praça pelas condições climáticas do período, pois choveu durante muitos dias. 

Também identificamos que muitos adolescentes vão acompanhados dos pais ou de 

amigos, o que pode contribuir para que não deem tanta abertura para aplicação do 

formulário. Mesmo que muitos pais tenham incentivado os filhos a responder, 

percebemos que alguns não se sentiam muito à vontade.  

 O formulário contou com perguntas para identificarmos o perfil do leitor da 

feira, com dados pessoais: nome, telefone, idade, bairro de residência. Para 

compreensão dessa leitura, foram feitas questões relacionadas aos seus hábitos, 

preferências tanto de suporte como de gênero, frequência de leitura e questões de 

acesso. Também faziam parte desse formulário, questões relacionadas à participação dos 

respondentes em ações de leitura na cidade, ou se já participaram ou participam de 

alguma ação feita pela escola. Além disso, também indagamos se os respondentes 

realizavam buscas ou se acessavam sites e blogs relacionados à leitura na internet e 

quais eram eles. 

 Na proposta inicial buscávamos entrevistar adolescentes, mas por ser um formulário aplicado na feira 6

com pessoas que estavam no local, as idades acabaram variando.
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 Na atualização feita no formulário no ano de 2017 inserimos mais especificações 

nas questões sobre a leitura do livro digital e sobre as informações que eles buscam na 

internet. No primeiro ano só perguntávamos se já tinham lido algum livro digital, e eles 

respondiam sim ou não. No ano de 2017 acrescentamos um espaço para eles 

selecionarem com qual o formato do livro digital tiveram contato, ePub, PDF, ou outro 

formato. Também inserimos a pergunta referente à frequência de leitura do livro digital. 

Na questão que tratava das buscas feitas na internet, especificamos algumas opções para 

compreendermos em quais plataformas eram feitas essas buscas: Youtube, Instagram, 

grupo de Facebook, grupo no WhatsApp, site de editoras, blogs, ou algum outro que o 

respondente indicasse. Por não ser uma formulário que resultaria em dados sobre a feira 

do livro em si, retiramos a questão que tratava dos motivos pelos quais eles teriam 

vindo à feira no ano de 2016. Diante disso, apresentaremos os dados coletados no 

primeiro momento, em 2016.  

Análise dos formulários aplicados em 2016 

 Dentre os 11 respondentes considerados para a análise, 6 têm Ensino 

Fundamental Incompleto, dois possuem Ensino Médio Incompleto e dois Ensino Médio 

Completo, os quais, no momento, estão no cursinho preparatório para o vestibular/

ENEM. 

 Quando indagados sobre suas fontes de leitura, 10 indicaram o livro impresso;  

destes, três também assinalaram o livro digital e redes sociais on-line; Dois, informam o 

blog como fonte de leitura; um sites na internet; dois indicaram revistas; um, jornal, 

sendo que destaca o jornal on-line;  

 Por mais que todos participem de redes sociais, nem todos indicam essa 

ferramenta como fonte de leitura. Da mesma forma que o jornal como fonte de leitura 

pode ser entendido pelos respondentes como as notícias que são lidas on-line, ponto que 

foi revisto no formulário de 2017, quando inserimos o jornal on-line como plataforma. 

Percebemos também que alguns pareciam incertos ao indicar o livro digital, pois 

ficavam em dúvida do que designar como livro digital, PDF ou e-book. 

 No segundo aspecto sobre leitura, a pergunta era relacionada à plataforma de 

leitura utilizada por eles. Dez indicam o papel como plataforma de leitura; cinco, o 

celular; nenhum respondente indica o tablet; quatro apontam o computador, sendo que 
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um respondente explica que só lê no computador caso não tenha o livro impresso, como 

uma alternativa. Apenas um respondente indica o e-reader, mas a respondente não 

indica nas fontes de leitura o livro digital. 

 Na terceira questão relacionada à frequência de leitura, quatro afirmam ler todo 

dia, um indica essa leitura diária no Wattpad , e um indica a leitura do jornal. Quatro 7

indicam uma vez por semana, sendo que a que indicou a leitura diária no Wattpad 

afirma ler no impresso uma vez na semana. Um afirma ler várias vezes na semana, e 

apenas um no fim de semana; dois destacam que leem uma vez por mês; e um assinala 

que quase nunca lê. 

 No quarto ponto, sobre o que é definidor para a compra de um livro, quatro 

responderam a indicação de amigo; seis, a capa do livro; quatro, o autor. Ninguém 

seleciona o preço e a indicação da mídia; quatro colocam a indicação da internet, sendo 

que a que indicou a mídia não indicou a internet como definidora. Quatro indicam a 

sinopse, e um respondente coloca que o que também é definidor é algum interesse 

específico, mas não discorre sobre qual seria esse interesse. 

 Os respondentes têm acesso ao livro principalmente pela livraria, quando oito 

indicam este local. Dois colocam a feira do livro, cinco a biblioteca da escola. Ninguém 

indica a biblioteca pública. Seis colocam a livraria virtual, e apenas um menciona o 

sebo. Em outra questão, apenas um respondente afirmou ir até à biblioteca Erico 

Veríssimo, na cidade de Porto Alegre, onde ela estabelece uma “meta de leitura” para o 

ano. É uma biblioteca pública, sendo que ela não indica a biblioteca pública como um 

um espaço pela qual tem acesso na cidade, mas marca como outros, talvez por ser de 

outra cidade. Quando questionados se frequentam a biblioteca, oito indicam a biblioteca 

da escola,;três a da cidade; e dois afirmam não frequentar.  

 Ao perguntarmos quantos livros cada um tinha em casa, dois responderam de 

um a quatro livros. Um afirma ter de cinco a 10 exemplares, sendo que diz ter no celular 

mais de vinte, e o outro que está contando os didáticos. Dois indicam ter de 11 a 20 

livros, e 6 respondentes têm mais de vinte.  

 Descrita como a maior comunidade de leitores e escritores, é uma plataforma que reúne leitores de todo o mundo. É 7

uma comunidade on-line que permite que pessoas publiquem e leiam os mais diversos conteúdos. Disponível em: 
<https://www.wattpad.com/home> Acesso em: 20 de abr. de 2017.
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 Sobre já terem lido livro digital, seis afirmam, e cinco dizem não ter lido. Dos 

que leram, quatro marcam o PDF, e dois desses comentam que começaram e não 

terminaram essa leitura. Ao perguntarmos onde costumam ler o livro digital, cinco 

indicam o computador, cinco o celular. Tablet e e-reader não são indicados por 

ninguém, mesmo que um respondente coloque o e-reader na pergunta sobre plataforma 

de leitura. 

 Partindo para as perguntas sobre preferência de leitura, cada um indica três 

livros ou autores (Quadro 1). Muitos pensaram se lembravam ou não, mas todos tinham 

lembranças de nomes de livros e autores. 

 Quadro 1 - Lista de livros preferidos 2016   

 Percebemos que as preferências são bem variadas, e poucos repetiram os 

mesmos livros que outros entrevistados. O único autor lembrado foi Augusto Cury. 

Apenas duas pessoas não souberam indicar três preferências por não recordar, todos os 

demais lembraram e indicaram seus livros e séries preferidas. 

 Para compreendermos a relação que tiveram com o livro e a leitura em ações 

promovidas pela escola ou pela cidade, indagamos se lembravam de ter participado de 

alguma ação específica e, em caso afirmativo, pedimos que descrevessem o que 

recordavam. Um lembrou de ter participado de ação na cidade, mas algo que não durou 

muito tempo, que foi um clube de leitura. Três afirmam terem participado ou recordado 

de atividades na escola mencionando: feira do livro na escola, apresentações realizadas 

nas turmas iniciais sobre livros, projeto de ler contos, realização de um curta sobre o 

conto e apresentação de textos na aula de literatura, atividades feitas pela professora no 

projeto Mais Educação, caixa de livro na sala de aula, ler e contar a histórias para a 

turma, grupo de leitura realizado na escola, atividade que a professora indicava quatro 

Nome do livro Nº de indicações

Instrumentos Mortais 2

"Rick e Cath”; "Revolução em mim”; "A seleção”; "O Alqui-
mista"; "Guerra dos Tronos”; "Código da Vinci"; “Um Amor 
para Recordar"; "Minha Vida Fora de Série";  "Instrumentos 
Mortais”; "A turma da Mônica”; “Diário de um banana”; 
"Assassin’s Creed”; "O Diário de Anne Frank"; “Fazendo 
Meu Filme”; “Malala”; “A Menina que Roubava Livros”; 
“Harry Potter"; “1984"; "Chico Xavier”; "Hush Hush”; "Saga 
Crepúsculo”. 

Apenas 1 vez
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livros, resumo de livros, leituras direcionadas para o vestibular, espetáculo baseado nas 

histórias dos livros lidos na disciplina, leitura de livro toda semana e apresentação de 

um resumo, frequentar a biblioteca da escola. 

 Ao perguntarmos se eles buscam informações de leitura e de livros na internet, 

10 afirmam pesquisar, dos quais três indicam o nome da Youtuber Pam Gonçalves, um 

indica o Youtube como fonte de busca, e  outro fala sobre um grupo de troca de livros 

no Facebook. Apenas uma pessoa diz não realizar buscas sobre livro e leitura na 

internet. Como no ano de 2016 não especificamos os canais que os respondentes 

realizavam busca, apenas alguns citaram. 

 Sobre quantos livros extra-escolares eles leem durante o ano, um afirma ler vinte 

livros, um responde que lê quinze, dois afirmam ler cinco, um diz ler apenas um livro 

por ano, um diz ler de dois a três, dois afirmam ler dez livros, dois indicam mais de dez, 

e um indica três livros por ano. 

Análise dos formulários aplicados em 2017 

 No ano de 2017, aplicamos 14 formulários, com a atualização e especificação de 

algumas questões da aplicação do ano anterior. Dentre os respondentes de 2017, 13 têm 

Ensino Fundamental incompleto e um está no Ensino Médio. Os adolescentes que 

participaram desta segunda etapa tinham idades entre 12 e 16 anos.  

 Ao perguntarmos quais eram suas fontes de leitura, os 14 indicam o livro 

impresso, sendo que um assinala também sites na internet, um indica revistas e um 

redes sociais.  

 Sobre os suportes de leitura, todos os respondentes indicam o papel, e três 

assinalam também o celular. Por termos especificado a freqüência do livro impresso e a 

do digital, conseguimos compreender melhor a relação com cada suporte. Como no ano 

de 2016, eles indicavam a leitura de aplicativos como Wattpad e leitura de jornal, o que 

tornava difícil saber qual era o suporte de leitura diária. Ao separarmos, no ano de 2017 

a frequência do livro impresso foi indicada por quatro como sendo feita todo dia, três 

realizam uma vez por semana, seis várias vezes na semana, e um uma vez por mês. 

 Ao perguntarmos o que é definidor para a compra, para três dos respondentes é a 

indicação do amigo; dois, a capa; três, o autor; dois, a indicação da mídia; dois, a 

indicação da internet; e seis, a sinopse. O aspecto que teve maior destaque neste ano foi 
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a sinopse, o que pode ser identificado como algo relativo ao perfil do adolescente, que 

tem uma necessidade de liberdade de escolha, por buscarem uma leitura prazeirosa e 

não obrigatória, com assuntos e livros que façam sentido para suas experiências.   

 Em relação a como estes adolescentes têm acesso ao livro, 10 indicam a livraria 

como principal espaço; dois, a feira do livro; seis, a biblioteca da escola; e um a livraria 

virtual, um, o Play Livros ; dois como presente; dois que têm acesso pelo empréstimo.  8

 Em 2017, a maioria (12) indicou que frequenta a biblioteca da escola, sendo que 

dois desses destacaram que não o fazem frequentemente. Já a biblioteca da cidade não é 

assinalada por nenhum dos participantes. 

 Sobre quantos livros cada um tem em sua casa, um diz ter de um a quatro, um 

tem de cinco a dez, cinco adolescentes têm de onze a vinte, e sete assinalam que têm 

mais de vinte, sendo que três afirmam ter mais de cem e uma coloca que tem mais de 

setenta. Neste ano percebemos o maior número de livros em casa, em virtude de um 

perfil de leitoras que encontramos demonstrarem uma questão de acesso e compra de 

livros. 

 Ao questionarmos sobre a leitura de livro digital, 14 afirmam ter lido, dos quais 

três  destacam que foi texto em blog, e um não soube especificar. Três colocam o PDF, 

quatro indicam o ePub, mas apenas uma identifica como sendo ePub por ser aplicativo, 

os outros apenas dizem que leram livro digital, e, ao perguntarmos o formato, marcam 

que foi em aplicativos, sendo que neste tipo de suporte as publicações são em ePub. 

 Sobre o suporte utilizado para a leitura do livro digital, nenhum marca o 

computador como um lugar onde costuma ler o livro. Por mais que tenham pouco 

contato com a leitura do livro digital, isso demonstra a forte relação da leitura em 

smartphones, como prioridade de acesso a consulta de conteúdos. São 12 os 

respondentes que colocam o celular como principal suporte. Destes, um também coloca 

o tablet e dois colocam apenas o tablet. Nenhum dos respondentes coloca o e-reader 

como suporte.  

 A frequência da leitura no livro digital é bem menor do que a do livro impresso, 

já que 11 indicam que quase nunca leem o livro digital. Apenas um realiza a leitura uma 

 Aplicativo de leitura do Google disponibilizado em dispositivos Android.8
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vez por semana, e um uma vez por mês. Dos 11, um especifica que não gosta de ler o 

livro digital, mas quando não tem acesso ao livro físico realiza a leitura no celular. 

 Os livros preferidos foram lembrados por todos (Quadro 2), apenas dois não 

conseguiram colocar os três preferidos, por não lembrar, indicando dois. Os livros 

citados são bem variados, mas alguns são lembrados por mais de um respondente. 

Quadro 2 - Lista de livros preferidos  2017 

 No ano de 2017 notamos um maior contato com obras parecidas do que no ano 

anterior, isso pode ser percebido pela faixa etária estar concentrada em idades próximas 

neste ano. Ao mesmo tempo, percebemos novamente a forte lembrança de publicações 

estrangeiras. 

 Sobre ações de leitura realizadas na cidade de Santa Maria, nenhum dos 

respondentes participa ou já participou. Isso demonstra o baixo investimento, ou poucos 

espaços destinados ao público adolescente em Santa Maria. A feira proporciona poucos 

espaços, tanto que percebemos que o público foi bem pequeno para um evento com uma 

autora tão conhecida como Thalita Rebouças . Isso pode ser tanto por conta da falta de 9

divulgação, como por essa relação precária da cidade com espaços para este tipo de 

público.  

Nome do livro Nº de indicações

Minha Vida Fora de Série 4

Harry Potter 4

Fala Sério, Mãe! 3

Quem é Você, Alasca? 2

O Orfanato da Srta. Peregrine para Crianças Peculiares 2

“Um erro inesquecível"; "360 dias de sucesso”; "Quatro 
vidas de um cachorro”; "Não se Apega, Não”; "Confissões 
de Uma Garota Excluída, Mal-Amada e (Um Pouco) Dra-
mática”; "Boneca de Ossos”, "A Menina que Roubava Li-
vros”; "Garota Online”; "Por lugares Incríveis”; "O Que Há 
de Estranho em Mim”; "Caçador de pipas”; "Diário de um 
banana”; "A Seleção”; "Estrela Amarela”; "O Pequeno Prín-
cipe”; "A Princesa Adormecida”; "Série Maldosas”; “Hob-
bit"; "Eu Fico Louco", “Cidade do sol”; “It"; "Cidade de 
Papel”; Papo de Menina”; "Diário de uma Garota Nada 
Popular”; "Para todos os garotos que já amei" e "Os 13 
Porquês”.

Apenas 1 vez

 Autora brasileira com publicações voltadas ao público adolescente.9
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 Sobre ações e atividades de leitura realizadas pela escola, 12 afirmam já ter 

participado, apenas um não lembrava, e dois falaram que não participaram. Dentre as 

ações citadas, seis indicam a realização de resumo dos livros na aula de Português ou 

Literatura; um, além desses resumos, conta sobre a criação de um grupo de leitoras na 

escola criado por ela e pelas amigas. Este ponto foi muito importante para as próximas 

etapas, por ser um esforço de adolescentes na cidade que, dentro da escola, iniciaram 

uma ação de leitura entre amigas. 

 Ao indagarmos quantos livros extraescolares cada um lê por ano, dois não 

responderam; um colocou que fica entre dois ou três; um diz ler quarenta; um lê cinco 

livros por ano; um indica vinte livros; três mais de vinte; um mais de seis; e um mais de 

dez. Três colocaram aproximadamente cinquenta. 

 Ao perguntarmos sobre a busca por informações sobre livro e leitura na internet, 

treze afirmam buscar, e apenas um diz que não. Como neste segundo momento da 

pesquisa especificamos para que explicassem quais são esses espaços de busca, nove 

indicaram o Youtube – sendo que um cita a Kéfera, Cristian Figuredo, e um cita Luba 

TV e Depois das 11. Um respondente diz participar de um grupo no Facebook sobre 

livros e citações, mas não consegue lembrar do nome do grupo. Um diz trocar 

informações com amigas no WhatsApp. Três dizem buscar em blogs, quatro em sites de 

editoras, oito colocam o Instagram, sendo que um indica editoras sem especificar o 

canal que faz a busca. Um indica que acompanha a Thalita Rebuças nas redes sociais. 

Um indica a Thalita e também Felipe Castanhari, Desempedidos e Kéfera. Dois 

afirmam seguir escritores, mas sem especificar as rede. Um diz seguir Thalita Rebouças 

em todas as redes; um especifica a Editora Rocco; e outra especifica Editora 

Fundamento. Dois colocam outros meios: um coloca o siteMundo Paralelo, e um coloca 

que acompanha a Bruna Vieira em todas as redes. 

Considerações finais  

 É importante destacar que os dados coletados precisam ser relatados em seu 

contexto da feira do livro, a qual já contribui para que os adolescentes que participaram 

ou estão em algum evento já tenham certo interesse pela leitura. Os dados são 

importantes para nosso estudo, pois a nossa proposta está diretamente voltada para este 

tipo de leitor, o do livro impresso. Os formulários fazem parte de um estudo 
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exploratório e são responsáveis por indicar caminhos para os próximos passos 

metodológicos. 

 Tanto em 2016 como em 2017, ficou claro que os livros mais lembrados são 

livros de literatura estrangeira. E isto está diretamente relacionado às ideias de Martín-

Barbero (2014) e Ortiz (1994) sobre a sociabilidade global e da maneira pelas quais os 

sujeitos se integram aos fenômenos culturais pela convergência (JENKINS, 2008), o 

livro que virou filme, o canal do Youtube que virou livro, etc. Os diferentes tipos de 

produtos que derivam deste processo, que fazem com que os receptores estabeleçam 

diferentes usos e apropriações com os meios. Ceccantini (2015 p.89) reforça que essas 

práticas adquirem contornos “cada vez mais globalizados”, pois os adolescentes 

demonstram interesse de socializar suas leituras tanto com amigos e colegas na escola, 

como com amigos on-line (CECCANTINI, 2015 p.89). 

 Nos dois anos percebemos que a leitura no celular ou no computador é vista 

como uma alternativa quando não podem ter acesso ao impresso, mas reforçam que a 

preferência é pelo papel. Mesmo que acompanham diferentes autores e pessoas que 

lançam livros nas redes sociais, o contato com a leitura é no impresso. 

 Muitos realmente têm um envolvimento com o livro, o que não quer dizer que 

eles tenham maior propensão em práticas de leituras em dispositivos digitais. Carrenho 

(2016, p.103) destaca que os heavy readers teriam o perfil mais propenso a iniciar uma 

prática de leitura digital. Entretanto, é precipitado tomarmos isso como uma 

característica dos leitores adolescentes. Essa observação se dá pelo fato de que muitos, 

apesar de indicarem uma prática intensa de leitura do livro impresso, não tiveram boas 

experiências com os livros digitais. Essa falta de boas experiências pode ter se dado 

pelo baixo nível de conhecimentos das possibilidades dos suportes e dispositivos. 

Então, essa característica de leitores que seriam mais “abertos a mudar seus hábitos de 

leitura” (CARRENHO, 2016, p.103), especialmente aos livros digitais, não podem, por 

enquanto, ser tomados como uma regra na faixa etária estudada. Isso permite entender a 

dificuldade que os respondentes têm em relação aos formatos e dispositivos, nem todos 

conhecem ou sabem de todas as possibilidades, e este ponto pode ser importante para 

reconhecer o motivo de eles não se sentirem tão à vontade com este suporte. 

 Ao especificarmos as redes sociais pelas quais os adolescentes buscam 

informações sobre livro e leitura, conseguimos identificar algumas influências, já que 
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muitos dos canais citados são de pessoas que publicaram obras que estão tendo alcance 

significativo no mercado editorial, dos chamados booktubers e youtubers. O que 

demonstra alguns indícios de como a internet vem ganhando espaço como lugar de 

divulgação e acesso a diferentes tipos de leituras e atividades. Mesmo que a frequência 

do livro digital em si não seja percebida, a leitura nas redes sociais e o contato que eles 

têm com autores e outros livros, com livrarias e editoras, já demonstra uma mudança 

nas relações de compra e consumo. Ponto, como os demais, que será aprofundado nas 

próxima etapas da pesquisa, e permite pensarmos como se configuram os usos e 

apropriações do livro por adolescentes. 
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