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Oi tudo bem?
A última semana tivemos dias de borborinho na internet, ainda mais no meio literário - depois que o jornalista Paulo
Roberto Pires fez duras críticas ao trabalho feito pelos influencers literários - que tem crescido a cada dia, abrindo
espaço a uma nova categoria na internet e mostrando, claro, que a leitura é muito importante para todos.
Mas parece que para o jornalista em questão ser booktuber e blogueiro literário não é tão bom assim. Vocês podem ler
a coluna dele na Revista Época aqui: http://bit.ly/ImposturaBooktuber
Pois bem, lendo tamanha barbaria em um só texto, eu, como blogueira à mais de 10 anos, não poderia me calar
perante acontecimento.
O Brasil ainda é um País com poucos leitores, triste demais para nossa realidade.
Uma pesquisa realizada pelo Ibope sob a encomenda do Instituto Pró-Livro em 2016, o número de leitores no Brasil
corresponde a 56% da população. Já no Ranking Mundial da Leitura, mensurado em horas semanais de leitura,
estamos no 27° lugar, com uma média de apenas 5 horas semanais, bem distantes dos primeiros colocados que são: a
Índia com uma média de 10 horas semanais de leitura, a Tailândia com 9 horas e a China com 8 horas semanais.
(Estes dados foram tirados do site do Instituto Pró-Livro e também da Biblioteca Villas Lobos, colocados em meu
Projeto de Incentivo a Cultura.) Talvez o Senhor Paulo Roberto Pires não saiba que estes meros 56% de leitores no
Brasil tem mão de influenciadores literários, pessoas que doam boa parte do seu tempo para escrever uma resenha,
pesquisar um assunto antes de escrever um pequeno artigo, gravar um vídeo, edita-lo, colocar no ar. São poucos que
recebem financeiramente para fazer isso. A grande maioria dos influenciadores faz por amor a leitura e literatura,
porque gostam de ler um livro, tem o prazer de uma boa leitura e querem contribuir de alguma forma para que a
sociedade reconheça que ler é fundamental.
O tempo que se gasta com todo esse trabalho feito com amor, carinho e doação não é mensurado. E o nosso maior
ganho é saber que tem alguém do outro lado da tela do computador que tocou-se com o que viu e foi atrás de mais
informações, comprou o livro e também gostou.
O amor aos livros é assim: no boca-a-boca. No disse-que-me-disse no eu-li-gostei-e-indiquei. Gravar um vídeo ou
escrever uma resenha sobre uma leitura apenas faz aquela opinião chegar a mais pessoas. A internet serve para isso
aproximar um leitor do outro.
Uma pena que pessoas como o jornalista em questão não conseguem enxergar que opiniões do tipo "não gostei",
"goatei", "me emocionei" fazem outras pessoas ler o mesmo livro e ter outra opinião.
E para você aí saber, os influenciadores literários não se limitam apenas no nicho de "jovem adulto", existe muito livro
de não ficção, histórico, político com opiniões excelentes. É só procurar.
Sendo assim, fica aqui meu repúdio a um texto tão deplorável.
Meu currículo com a literatura tem me dado orgulho, sim! Comecei com meu blog. Auxilio na Feira do Livro de Rio do
Sul desde 2016. Palestra na Feira de 2017, tive o prazer de ter professores que me procuram para saber mais de
literatura e o que sugerir aos seus alunos.
Organizo eventos literários. E vou ter a honra de mais uma vez contribuir com meu conhecimento na Feira do livro de
Rio do Sul 2018.
Entre outros trabalhos que faço com literatura.
Então acredito que por mais que a minha opinião seja fraca, influência muitos leitores a procurarem leituras que
gostam, eles próprios fazem suas descobertas.
É importante nos dias de hoje ter um trabalho assim que leva a leitura para as pessoas.
Tenho orgulho de meu trabalho, e se o Senhor Paulo Roberto Pires acha ruim, ele que se limite a sua insignificância.
-> Siga o Blog nas redes sociais e fique mais pertinho da gente ? Facebook - Instagram - Twitter - YouTube - Baixe o
Aplicativo para celular In The Sky
Helana O'hara

"Sou tímida, quem diria, e me sinto desconfortável no meio de muita gente. Não sei ter relações meramente sociais:
fico amiga ou não fico nada, o tititi mundano está acima de minhas capacidades. Adoro estar nos lugares, olho tudo,
sou curiosa, gosto de ouvir o que as pessoas dizem, mas, quando elas são muitas, eu preferia ser uma mosca."
{Danuza Leão} Petites + In The Sky + Dave Grohl + James Franco + Anna Friel + Ryan Gosling + Música + Cinema e
louca por livros! {www.epetites.blogspot.com.br} {www.intheskyblog.blogspot.com.br} Bem vindo sempre!
Link: http://intheskyblog.blogspot.com/2018/08/cronicas-influenciadores-literarios-e.html

