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Resumo 

 

O presente texto é parte integrante da pesquisa Sentidos do Guarda-sol: sob a luz da 

leitura e objetiva refletir sobre as possíveis perspectivas de se pensar a produção 

editorial em todo seu sistema e campo a partir de questões norteadoras com foco nesse 

agente da cadeia produtiva. Considera estudos em torno dos estímulos que possam 

contribuir para a diminuição do índice de não-leitores, apontados em investigações 

recentes da área. Para tanto, o recorte teórico acolhe especialistas no tema, bem como 

dados levantados na pesquisa Retratos da leitura no Brasil, versão divulgada em 2016.   
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1. Perspectivas da leitura e produção editorial  

            Em 2017, a Câmara Brasileira do Livro e o Sindicato Nacional de Editores 

divulgaram os resultados da quarta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil
3
. 

Essa investigação demonstrou que o índice de não leitores vem diminuindo nos últimos 

anos, embora ainda estejamos longe de um cenário satisfatório em relação ao prazer da 

leitura. Em que pese a esses fatos, tais dados levam-nos a refletir sobre o que poderia ser 

elaborado para melhorar os referidos índices, ressaltando que é por meio do ato de ler 

que, dentre outros benefícios, podemos formar cidadãos críticos, cientes de práticas 

cidadãs, que levam à conquista de autonomia e ampliação de conhecimento, além de 

crescimento pessoal. 
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A experiência da leitura está diretamente relacionada à produção editorial, uma 

vez que ela faz parte da cadeia produtiva do livro, constituindo a ponta final do sistema. 

Portanto, faz-se pertinente criar estratégias de incentivo á leitura, a fim de 

incorporarmos as experiências vividas na apreensão do texto como alimento para a 

manutenção do sistema literário e, por que não dizer, do campo como um todo. Assim, 

compreender o mundo da leitura dá início a novas maneiras de pensar e de buscar ações 

que possibilitem melhores resultados.  

No que tange ao ensino da Comunicação e produção editorial, conforme afirma 

Edgar Morin, em A religação dos saberes, a finalidade “é ajudar o aluno a se 

reconhecer em sua própria humanidade, situando-a no mundo e assumindo-a” (MORIN, 

2002, 19-20). Ele indica um caminho de interação entre o ensino e a aprendizagem, 

caminho esse que há de respeitar as especificidades de cada um, ao mesmo tempo em 

que destaca o papel das artes para o reconhecimento do indivíduo “em sua singularidade 

e subjetividade, sua inserção social e histórica, suas paixões, amores, ódios, ambições e 

ciúmes” (2002, p. 19), de maneira que a leitura literária possa permitir o acesso aos 

problemas da vida, como toda expressão artística instiga à consciência do caráter 

complexo da existência.  

O presente texto objetiva refletir sobre as possíveis perspectivas de incentivo á 

leitura, passíveis de serem aplicadas a partir da investigação em torno das 

particularidades e singularidades da leitura. Para tanto, o recorte teórico acolhe 

pensadores da leitura, bem como dados levantados na pesquisa Retratos da Leitura no 

Brasil, versão divulgada em 2016.   

 

2. Conteúdos e leituras  

           A mundialização, possibilitada pelo acesso irrestrito à web, coloca-nos na 

posição de algozes do tempo e do espaço. O campo editorial, conforme nos aponta John 

Thompson, em Mercadores de Cultura (2013), abre o leque para a reconfiguração dos 

elementos formadores dos espaços ocupados pelos agentes atuantes, a configurar uma 

pluralidade de campos. 

Diante disso, isto é, do fazer circular o conteúdo em formatos diferenciados, 

inicialmente rolo e códex, a leitura ruma para aquela tela em que se encontram os textos 

disponíveis em computadores, tablets e celulares. O conteúdo, não mais priorizado por 
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uns e editado por outros, imbrica-se em novas formas de publicação. Ora como escritor, 

ora como editor, ora como leitor, enfim, a gama de atores – desde os tempos dos 

copistas e, mais tarde, dos tipógrafos – expande-se na arte de imprimir, em 

conformidade com a época, adentrando essas primeiras décadas do século XXI, na 

perspectiva de aprimorar a arte de publicar. 

Aliás, a publicação já não mais se prefigura como um fazer artístico engendrado 

pelo artífice, mas, sim, como informação, conteúdo, disseminada muitas vezes na rede, 

compartilhada pelas chamadas “curtidas” e cliques como salienta Néstor Garcia 

Canclini, em Leitores, espectadores e internautas (2008). Nesse contexto, fatores 

sociais, como hábitos de leitura e sua apropriação, configuram-se tecidos no espaço das 

relações sócio-político-econômico-culturais. Ademais, há de se ter assegurado que o 

dispositivo no qual a leitura estará disponível fará a diferença por um tempo e atenderá 

a necessidade de um leitor diferenciado. Conforme podemos apreciar, a Figura 1 

demonstra bem a representação temporal evocada pelos elementos constantes na 

imagem e a relação entre eles, a partir do uso de diferentes dispositivos de leitura em 

espaço público: 

Figura 1: Espaço público deflagra a leitura em tempos distintos 

  

Foto com direitos desconhecidos.  
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O impacto trazido por meio das imagens revela a diferença permeada pelas 

similaridades. Por outro lado, os elementos comuns atendem às especificidades de seu 

tempo e, portanto, o estranhamento é rapidamente assimilado. As imagens, ora em 

tempos de smartphone, ora na era do jornal impresso – ambientadas no contraste urbano 

em sua versão color e P&B, no espaço público – concentram o olhar do expectador no 

objeto em mãos do leitor e deflagram o processo de leitura ao longo das décadas.  

Múltiplas abordagens podem ser efetuadas, provenientes da observação e análise 

dessa imagem − composta por duas fotos, em que os elementos encontram-se  

posicionados no mesmo ângulo e compartilham a perspectiva da parede e a dos leitores 

lado a lado, à esquerda, e a rua à direita. Uma delas é saber o quanto a leitura ocorre 

individualmente, no silêncio, desdobrando-se em narrativas que, em tempos do 

impresso, permitiam a interlocução entre eles. Ambas as leituras, porém, permitem 

socializar o conteúdo com o sujeito adjacente, embora o digital multiplique tal forma de 

comunicação pelas camadas de interlocutores on-line, por meio de links 

disponibilizados pela web.  

Em contrapartida, a abertura de “janelas” com que o digital revoluciona a 

comunicação propõe novas formas de troca da informação, em que o conteúdo não seja 

uma premência do presencial. Ao contrário, o compartilhamento do ato da leitura 

expande-se para a rede virtual, alinhavando ideias, posicionamentos, trocas em 

camadas, sobreposições de informações, idas e vindas que abarcam possibilidades sem 

fronteiras no aqui e no agora.  

           Em que pese aos novos contornos da edição, a composição de elementos da 

cultura impressa migra para o surgimento da cultura digital. A interface da 

Comunicação, repete-se, amplia seu leque para a editoração de livros (que não são 

“propriamente livros”, no sentido tradicional da palavra), para conteúdos formatados em 

blogs (que também se tornam obras), em narrativas apresentadas em vários ambientes 

que convergem entre si, reproduzindo histórias em rizomas. Os leitores tornam-se fãs; 

fãs convertem-se em escritores que, sob a alçada do crowdfunding, arrogam-se o direito 

de serem editores, atendendo à demanda de consumidores mundo afora. Assim, as 

relações simultâneas e múltiplas configuram o cenário implementado neste início do 

século XXI.   
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As práticas de leitura configuradas atendem às modalidades de apropriação dos 

textos, sob a égide das possibilidades de materialidades convergentes e, frente a esse 

cenário, tem-se a Instituição, o Curso, os docentes, os alunos.  Todos os envolvidos com 

o pensar e o fazer Editorial colocam-se em xeque-mate frente aos conceitos, às reflexões 

e às práticas. Plataformas encontram-se na trajetória da evolução histórica, permeadas 

pela tecnologia evidente e pelas mudanças que influenciam na maneira de interagir com 

o mundo, e em sua relação de ‘dependência’ encontrada em postulados formulados por 

Marshall McLuhan (2005), que revela ser a tecnologia a extensão das capacidades 

sensórias no corpo humano. Em uma projeção do sistema nervoso para fora do corpo, o 

objeto serve como prolongamento dos sentidos. Dessa maneira, o conteúdo é levado – 

seja na tinta do papel ou no pixel da tela, por meio de dispositivos diferentes e 

multimidiáticos, contando com a sonoridade, a imagem, a escrita etc. – até o leitor, o 

espectador e o internauta, como crê Canclini.  

Se antes a escrita criativa concentrava-se na elaboração do conteúdo, contando 

com a edição de profissionais experts que organizariam a obra e distribuiriam-na ao 

mercado, nos tempos atuais, a modalidade do analógico coexiste com a do digital, 

perfazendo obras e mais obras, colocando-as para circular em ambientes presenciais ou 

na nuvem, a competir com um número imensurável de informações e de entretenimento 

que venham a despertar a atenção do consumidor/leitor.  

Ainda nos encontramos em meio ao manuseio de novos formatos para a escrita, 

e de novas práticas de leitura. Os mecanismos de publicação também implicam um 

cenário em que as práticas instauram-se, obedecendo, dentre muitas instâncias, a hábitos 

e costumes geracionais. Porém, nem sempre consoantes a uma mesma época, é verdade, 

mas, ao contrário, em conformidade com ocasiões outras, e muitas vezes díspares. Ou 

seja: com aparatos, dispositivos, suportes, plataformas a confundir escritores e leitores. 

O livro, como invólucro de narrativa, perpassa décadas como produto midiático, seja ele 

produzido no meio analógico, seja no meio digital, ou no de convergência.  

Desde há muito, a quantidade de informações disponíveis para o leitor constitui 

pauta de debate entre os estudiosos. O historiador Peter Burke, por exemplo, salienta 

que, “apesar da relevância das novas formas de comunicação, o meio mais eficaz de 

disseminação continua sendo o antigo, ou seja, o encontro com as pessoas” (Burke, 

2016, p. 114). Ora, se por um lado, o movimento “físico das pessoas” representa a 
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melhor forma de disseminar o conhecimento, por outro, torna-se também verdadeiro o 

fato de podermos considerar o volume de títulos disponíveis, e a nossa incapacidade de 

proceder à leitura de todas as obras publicadas. Nesse sentido, há de se ter um filtro, há 

de se ter algo que aponte para a obra à qual haveremos de dedicar nosso tempo.   

O campo editorial, tal qual consta na história do livro, sofre rupturas 

provenientes de mudanças nas relações entre os agentes. Nesse sentido, as etapas da 

produção editorial também são afetadas durante o processo de edição, considerando-se, 

inclusive, as fases para além da edição. A pesquisadora Maria da Glória Bordini, em 

Leitura no século XXI: o meio substitui a mente?, chama a atenção para o 

empoderamento do leitor, que, segundo ela, escolhe o que lhe agrada, ao mesmo tempo 

em que retroalimenta os editores e, por conseguinte, o mercado que se ocupa em criar 

produtos que atendam a novos nichos (2016). E complementa:  

 

A leitura agora é participativa, não só na imaginação do leitor, 

mas corporificada em intervenções, nos casos de suportes 

eletrônicos, que se introduzem nos textos, ou de emulações, no 

caso de livros impressos, dando nascimento a outros livros. 

Walter Benjamim bem previu que os leitores não ficariam 

passivos diante da autoridade dos textos, graças às tecnologias 

da produção. (BORDINI, 2016, p. 195) 
 

 

O “escolhe o que lhe agrada” envolvido na leitura é o que Edgar Morin entende 

sobre a relevância de o ensino estimular a aprender a viver, ao considerar as 

subjetividades do indivíduo. Convido, em especial os pesquisadores, a perceberem as 

subjetividades envolvidas na leitura. Editores têm buscado acompanhar a leitura por 

meio das vendas, que, pelo menos por ora, constitui uma fonte possível e disponível.  

 

3. Leitura e concorrência de outras mídias  

           A pesquisa intitulada Retratos da Leitura no Brasil reúne informações a respeito 

de práticas de leitura, além de indicar a interferência da pluralidade de mídias que 

ocorrem entre si, com vistas a ‘fisgar’ a atenção do leitor. Contando com o crescimento 

do número de leitores no país, segundo a pesquisadora e organizadora do livro, Zoara 

Failla, o fenômeno reflete “a evolução da escolaridade da população brasileira” (2016, 

p. 27 e 28), o que não implica maior caráter de compreensão leitora, uma vez que o 
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Indicador Nacional de Alfabetização (INAF) constata um analfabetismo funcional em 

que apenas um, em cada quatro brasileiros, domina plenamente as habilidades de leitura 

e escrita. Por outro lado, a escola torna-se um componente complementar de estímulo à 

leitura, uma vez que a literatura apreendida indica a seleção por iniciativa própria.  

A investigação também destaca a preferência por livros religiosos e a 

preponderância de mulheres leitoras, perfazendo um total de 59% de entrevistados, 

reunidos em maior parte na região Sudeste, território de abrangência da pesquisa. O 

retrato evidencia um elevado número de leitores assim distribuídos: 84% estudantes; 

82% em nível superior; 76% pertencentes à classe A; de 11 a 13 anos, 84%; e de 14 a 

17 anos, 75%. (FAILLA, 2016, p. 34). A pesquisa aponta ainda que houve aumento em 

todas as regiões da federação, se comparado a resultados anteriores. No caso da região 

Sul, o número de leitores e não-leitores em 2015 perfaz 50%; contudo, se comparado à 

pesquisa em 2011, constata-se um decréscimo dos não-leitores passando de 57% para 

50%. 

Em relação à concorrência de outras mídias, estas surgem deflagrando a 

audiência televisiva que se mantém com altos índices, embora se observe uma 

concessão cada vez maior à internet, em relação a dispositivos móveis, assim 

registrados: “redes sociais (35%) e WhatsApp (43%), especialmente na faixa de 14 a 29 

anos”, segundo Failla (2016, p. 37). O uso da internet indica maior índice na escrita, 

uma vez que grande parte das mensagens devem ser digitadas, ao mesmo tempo em que 

se percebe maior empenho na leitura, também a corroborar a comunicação que requer o 

dispositivo digital.  

Diante do apelo das mídias digitais e face à tradição de outras, como a televisiva, 

a leitura se espraia em muitas outras formas de realização, e o livro passa a ser o 

analógico resistente ao tempo. Segundo Robert Darnton (2010), o artefato livro 

sobreviverá ocupando seu lugar. Tal afirmativa vem ao encontro de pesquisas 

acadêmicas que constatam a aquisição de livro físico por parte de leitores de blog, ou 

seja, a mesma obra, em dois dispositivos distintos, atrai por motivos diferentes o olhar 

do leitor. Seja pelo poder de “ter o meu livro na estante”, conforme assinala Maura da 

Costa e Silva (2016), ou mesmo por compartilhar de maneira virtual “quereres” comuns 

à comunidade de leitores de determinado autor, como quer nos contar sobre a obra 

cronística da blogueira Bruna Vieira: “os leitores possuem uma relação de afeto com o 
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objeto e comprariam o livro mesmo ao saber que todo conteúdo é disponibilizado 

gratuitamente, porque gostam de ter o livro em mãos e também em suas estantes” 

(BARCELLOS; COSTA E SILVA, 2016; p. 11). 

Retomando o contexto de ensino e aprendizagem em edição, vale refletir sobre o 

cabedal do estado da arte contido nesse tempo milenar de produção editorial do livro 

impresso, desde a prensa de Gutemberg, conciliado às práticas e às tecnologias que 

atenderam, ao longo desses anos, a edição e a impressão. O livro impresso não é mais a 

única maneira de circular um conteúdo de narrativa, em especial, a ficcional. E sofre-se 

com isso? Pode-se inferir que sim, diante do fragmentado cenário pós-moderno, que faz 

parecer que o texto flui e que não mais se conseguirá segurá-lo na palma das mãos. 

Tem-se o e-book, na tela, com toda sua hipertextualidade facilmente identificada, se 

digitada. Um, dois, três e o F3 resolve onde se encontra a palavra... com o clique vai-se 

para outro site... abrem-se janelas, os links, as informações fracionadas complementam-

se ao mesmo tempo em que competem para ver quem permanece por mais tempo... A 

leitura transfigura-se, mas, antes, também lhe resta ser apreendida em um momento 

diferente, no qual o leitor percebia nuanças que, outrora, não lhe chamavam a atenção.   

Livro físico e livro digital convivem, imbricam-se. As formas de edição também 

sofrem mutação, e o conceito de editora está assentado em uma zona limítrofe, com as 

competências de edição no processo editorial cada vez mais absorvidas pelos autores, 

que passam a atuar em várias de suas etapas. Pelo menos é o que se pode perceber com 

o fenômeno da autopublicação. E isso ocorre em nível global. Segundo o editor Leander 

Wattig, em palestra intitulada Gamechanger Selfpublishing – fatores de sucesso no novo 

mercado editorial, durante o VI Congresso Internacional do Livro Digital (2016), na 

Alemanha, segundo ele, dizia-se, “um em cada dois livros digitais já são 

autopublicados. Entre os livros impressos, a relação é de um autopublicado para cada 

quatro livros lançados”, segmento esse que abarca tiragens de até 400 mil exemplares, 

no qual o autor Hopi J. Andersen se enquadra. 

Se, por um lado, a criação e a produção parte de fenômenos como a  

autopublicação,  por outro, as vendas no campo editorial contam igualmente com 

profissionais, entre os quais, os próprios autores, que acompanham o processo de edição 

atuando intensamente do início ao fim da tarefa. Considerando a fala de Alex Szapiro –  

CEO da Amazon brasileira –, durante o  mesmo Congresso Internacional CBL do Livro 
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Digital referido anteriormente, a relação da aquisição do livro físico com o digital ainda 

se encontra atrelada. Conforme os dados publicados na palestra intitulada O 

desenvolvimento do livro digital no Brasil, o CEO assim se manifestou: “as pessoas que 

eram clientes da Amazon que passaram a comprar livros digitais, não pararam de 

comprar livros físicos. Ao contrário, passaram a consumir 3,8 vezes mais livros.” Ora, 

isso leva a crer no crescimento das vendas, sim, a partir da interação dos dispositivos, e 

não na exclusão de um deles.  

Nos anos 2014-2015, o subsetor Obras Gerais (em que se inclui a ficção) foi o 

que apresentou maior diminuição no número de títulos publicados e de exemplares 

vendidos: Obras Gerais, com 23.171 títulos em 2014 e 18.319 em 2015 (variação de -

20,94%), a atestar a maior variação dentre os subsetores. E em número de exemplares, 

de 139.758.997 em 2014, passou-se para 112.814.417 em 2015, conferindo uma 

variação de -19,28%. Tal decréscimo evidencia a retração da oferta de obras de ficção 

para o leitor. Esse levantamento considera o impresso, a quantidade de reimpressão e o 

Número Padrão Internacional de Livro – ISBN. Não se encontra nessa sondagem 

informações do livro digital. Em termos de títulos e ISBN novos, o decréscimo de 

19,74% foi, inquestionavelmente, o maior dos subsetores; já a  reimpressão, com a 

diminuição de 21,70% do número de exemplares, caracteriza-se como menos oferta de 

variação de obras e menor quantidade disponível no mercado.  

Observando-se o item Obras Gerais, percebe-se que a produção de Literatura 

adulta, segundo a pesquisa, passa de 48.491.769 exemplares em 2014 para 31.649.010, 

a perfazer, dentro da categoria, um percentual de 9,67 para 7,08. Tal resultado 

descortina uma representatividade diminuída no quesito caracterizado como área 

temática. Mesmo assim, um resultado ainda melhor que o da Literatura infantil, que 

sofre um baque maior no número de exemplares, passando de 37.259.612 para 

12.499.466, e a participação que configurava 2,80% excede para 7,43% da produção de 

2014 para 2015. Mesmo que as Literaturas adulta, infantil e juvenil tenham perdido 

percentuais na produção, ao se analisar a planilha, percebe-se que ela, a literatura, só 

perde em número de exemplares produzidos nas temáticas de didático e religiosos, 

ocupando o terceiro lugar numa lista de 24 itens. Os temas que apresentam leve 

aumento na produção em número de exemplares são: didáticos, religiosos e um leve 

aumento nas Artes, dentre outros.  As temáticas que mantêm o índice percentual na 
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produção são autoajuda, medicina, psicologia e filosofia, entre outros. 

Considerando-se que as livrarias têm espaço físico limitado para expor as obras 

e o perfil do mercado, com o best-seller que ocupa o lugar nas prateleiras em títulos e 

exemplares, pode-se deduzir que os títulos à disposição do leitor sejam os de maior 

venda junto ao público consumidor e que a variedade da oferta tenha diminuído em 

bibliodiversidade. 

Também se percebe uma retração no número de títulos comercializados, 

conforme atesta a pesquisa, ao inferir que “o número de exemplares vendidos ao 

mercado sofreu uma redução de 8,19% e, consideradas as vendas ao governo, o 

decréscimo nessa variável alcançou 10,65%.”. O preço médio do livro sofreu um 

acréscimo de 4,57%, o que implica uma “queda real nas vendas de 5,55%”.  

         Pode-se perceber, outrossim, o quanto o leitor disponibiliza-se para uma leitura 

por livre escolha, e não só a partir da indicação escolar, bem como fora dela. De acordo 

com a pesquisa, houve uma queda de autores estrangeiros traduzidos em títulos e 

exemplares nos últimos dois anos, frente a uma maioria de títulos, cuja procedência era 

de autoria nacional.   

Segundo o levantamento, a escolha da obra está distribuída de acordo com os 

seguintes itens: tema; capa; informações de professores e blogs, conforme atesta a 

declaração a seguir, diante da questão:  

–  Qual destes fatores mais influencia o(a) Sr.(a) na hora de escolher um livro ou 

autor para ler?, obteve-se o seguinte cômputo: 

   

O “tema ou assunto” influencia mais a escolha dos adultos e 

daqueles com escolaridade mais alta, atingindo 45% das 

menções entre os que têm ensino superior. Já a “capa” de um 

livro é o principal motivo de escolha na faixa etária entre 5 a 13 

anos. Nas faixas etárias correspondentes aos ciclos da 

escolarização básica (Ensino Fundamental e Médio) as “dicas 

de professores” são mais influentes para aqueles que estão entre 

5 a 10 anos de idade. O item “Blogs”, explorado em 2015, 

obteve menos de 1% das menções.” (FAILLA, 2016, p. 26) 
  

Quanto ao gênero das obras que se costuma ler, quando se atenta para as 

possibilidades elencadas como ficção, no universo de respondentes no âmbito dos 1119 

estudantes versus 1679 não estudantes, diante da pergunta: – Quais destes tipos de 
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livros, seja em papel ou em formato digital, o(a) Sr(a) leu no último ano?, 31 pessoas 

responderam ter sido os contos; depois, 22 disseram que foram romances; 17 estudantes 

confirmaram que optaram pela poesia. Já entre os que não estão estudando, os contos e 

as poesias baixam para 15, enquanto o único gênero que se mantém entre os não 

estudantes são os romances. Quantitativamente, portanto, quer isso dizer que a pesquisa 

detecta que a leitura de romances não significa o indivíduo estar estudando, ou ser 

estudante; mas ainda assim, a literatura lidera em mais de 40% a resposta sobre os livros 

digitais mais lidos e os de que se mais gosta de ler.  

Ainda sobre os gêneros, é relevante conhecer o perfil dos leitores em seu grau de 

escolaridade e de faixa etária. Para tanto, selecionamos os seguintes tópicos: contos, 

romance e poesia. Conforme nos aponta a pesquisa a respeito, estudantes do Ensino 

Fundamental (6º ao 9º ano), de 11 a 13 anos, configura-se na faixa dos que mais leem 

contos, embora este dado esteja distribuído quase igualitariamente em todas as camadas 

de escolaridade. O romance, por sua vez, concentra-se entre os leitores do ensino médio 

e superior (14 a 24 anos), com declínio evidente no Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). 

Já a poesia apresenta maior número de leitores no Ensino Fundamental II e no ensino 

médio e superior (11 a 13 anos, com representatividade dos 14 aos 17 anos). Os 

respondentes selecionaram, entre os vários tipos de livros, qual teria lido no último ano, 

de maneira que as respostas são cumulativas, e não excludentes. 

Diante de tal abordagem sobre a leitura, ainda temos a concorrência de outras 

mídias, como a televisão, que embora venha caindo em percentual nas últimas 

pesquisas, ainda lidera a atividade que os respondentes mais realizam no tempo livre, 

seguido de música ou rádio e o uso da internet. Ler livros mantém-se acima da prática 

de esportes, do passeio no parque, do jogo de games, da ida ao cinema, ao teatro, do 

executar trabalhos manuais, da ida a bares etc. (FAILLA, 2016). Retratos faz o 

diagnóstico que muitos editores devem conhecer, a saber: o que faz o leitor quando não 

está lendo, do que ele gosta de fazer, os escritores que mais admira e que reconhece 

como importantes, conforme se pode verificar na Figura 5 que se segue: 

Figura 2 – Os escritores mais conhecidos  
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Fonte: Retratos da Leitura no Brasil, 2016, p. 99 

 

A bíblia lidera a lista dos últimos livros lidos e permanece no rol dos mais 

marcantes. Machado de Assis, Monteiro Lobato e Paulo Coelho encabeçam as respostas 

de escritores de que ‘mais gostam”; e quando perguntados sobre os “mais conhecidos” 

(FAILLA, 2016, p. 99), além dos três citados anteriormente, acrescenta-se Jorge 

Amado, Carlos Drummond de Andrade e Augusto Cury, com mais de uma centena de 

pontos, conforme se observa no quadro anterior. 

 À vista do manifestado anteriormente, abordamos a produção editorial, da qual 

nos lembra Gabriel Zaid, de que “escrever, publicar ou distribuir  um livro é como 

colocar uma mensagem numa garrafa e atirá-la ao mar: seu destino é incerto. No 

entanto, continuamente acontece o milagre: um livro encontra seu leitor, um leitor acha 

seu livro” (ZAID, 2003, p. 80).  

O mercado coexiste com a angústia da incerteza do acesso e das vendas de 

títulos, como, por exemplo, encontrar-se no lugar e na hora certos para que o leitor 

encontre seu livro e o selecione diante da ampla oferta, muito embora esse lugar possa 

ser desde uma livraria física, até uma nuvem de livros. Ademais, diante da gama de 

entretenimentos disponíveis, comprovadamente, conforme a pesquisa Retratos nos 

mostra, espera-se que o leitor opte, de fato, pelo livro. Diante disso, torna-se importante 

a elaboração do plano estratégico, a partir do projeto editorial. Assim, algumas 

iniciativas são bem-vindas, para que pensemos a obra no mercado. Vejamos três delas: 

http://prolivro.org.br/home/images/2016/Pesquisa_Retratos_da_Leitura_no_Brasil_-_2015.pdf


 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

13 

 

A primeira: há um campo, um espaço em que devem ser consideradas e 

apreendidas formas de nele se posicionar, prevendo o público-alvo; e determinar ‘onde’ 

e ‘como’ exibir o material publicado para esse nicho. Isso requer um mapeamento de 

lugares e eventos, que inclui o estudo de subjetividades, como é o caso da bíblia, que 

consta do inconsciente coletivo por inúmeras civilizações.  

A segunda diz respeito ao envolvimento de todos os constantes no processo de 

edição e ao comprometimento com a difusão e circulação da obra. Se por um lado, cada 

vez mais, os editores mantêm o papel de realizar a editoração do livro, esquivando-se ou 

deixando o encargo de divulgação para o autor, esse cenário, surgido com as mídias 

sociais e com a participação dos usuários, aproxima autor e leitor. Aliás, essa situação 

permite o empoderamento do autor diante do sistema. Ele sabe quem está lendo, quais 

as críticas, o que leva o leitor àquela narrativa. Cenário presente com força, por 

exemplo, nos fanfics, em que há o desdobramento do conteúdo em outras narrativas.  

Por fim, a terceira está relacionada às informações dos dados contidas em 

metadados, disponíveis na web, e que facilitarão o encontro da obra com o leitor. Em 

qualquer uma das iniciativas elencadas ocorre uma tênue divisão entre a autoria, a 

recepção da obra e a interferência do leitor.  

 

Considerações  

           Acreditamos ser necessário atentarmos para o espaço existente no sistema 

literário dedicado a determinada obra, e, ao mesmo tempo, percebermos se a leitura será 

utilizada como um trampolim para as demais, de modo a incentivar o seu hábito, a 

auferir o verdadeiro prazer do texto, ou se a concorrência criativa referenciada em 

Retratos restringe o leitor a um limite linear de leituras, ou até mesmo à 

descontinuidade.  

Com a ampliação das plataformas de publicação, o papel dos agentes formadores 

do campo – ou da pluralidade de campos, como defende Thompson –, sobrepõe-se em 

camadas que não mais delimitam o tempo e o espaço. Pode-se inferir que, 

cognitivamente, o processo de apreensão do conteúdo diverge conforme a linguagem e a 

plataforma, em especial ao considerar tempos de convergência. Mas seja em linguagem 

audiovisual, sonora, textual, ou mesmo no dispositivo ao qual a narrativa estiver 

envolvida, o livro mantém a missão de atender ao cabedal civilizatório e a de registrar 
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informações ao longo dos anos.  

Assim sendo, ao considerar o processo e as relações estabelecidas entre os 

agentes do campo editorial, constata-se a permanência do papel de fazer circular e 

difundir o conteúdo entre os sujeitos e as instâncias. Além disso, o circuito há de 

atender ao caráter socializante de compartilhamento. Mesmo porque, ainda que de 

forma caótica, em suas múltiplas possibilidades de criação, de edição e de leitura, a 

informação pode circular sem ser devidamente apreendida, assim como o livro pode ser 

comprado e colocado na estante, sem nunca ser aberto.  

O processo de produção atravessa etapas diferenciadas. Desde a criação e 

elaboração do conteúdo, o digital permite menos unicidade, mais relações externas nos 

textos, ideias, diretamente. Se a leitura silenciosa das páginas do impresso requer 

concentração, ambientes ensimesmados, o digital é facilmente apreendido em meio a 

interrupções contínuas. Isso não sinaliza contrassenso entre o público e o privado, ao 

contrário, ambos os formatos são pertinentes à leitura em qualquer espaço.  

O corpo se adéqua ao ambiente a ser manipulado o suporte, se sentado à beira de 

uma piscina, na cama, ou mesmo em transporte público. E tal qual o nosso corpo, o 

ensino de produção editorial, ou de editoração, conforme outras instituições, tende a 

estar sempre em conformidade com o surgimento de novos dispositivos que implicam 

novas formas de escrever, editar e ler. Segundo aponta a literatura da área, a nova ordem 

do discurso passa a revelar múltiplos invólucros de conteúdos, seja por meio da 

narrativa ficcional ou não. Acompanhar tais movimentos, atentos às constantes 

mudanças, passa a ser um permanente desafio para o profissional que intenta atuar nesse 

campo de pluralidades. Propor a interdisciplinaridade como base para fomentar a leitura 

torna-se uma provocação para ações de incentivo à leitura, e é nesse sentido que se pode 

afirmar que a pesquisa haverá de prosseguir.  
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