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RESUMO 

 

Este trabalho investiga a recepção da obra Mau começo (1999), de Lemony Snicket, lançada 

no mercado com a denominação de best-seller juvenil. Para isso, foi realizada uma pesquisa 

de campo em duas turmas de 8º ano do Ensino Fundamental II, de duas escolas públicas de 

Goiânia, uma federal e uma municipal. A pesquisa teve, portanto, o intuito de compreender o 

modo como jovens leitores em contexto escolar reagem à leitura de um best-seller, bem como 

a aceitação desse gênero na escola. Nesse sentido, a leitura de Mau começo foi proposta aos 

jovens participantes, como também foi investigada a postura de professores, bibliotecários e 

coordenadores de ambas as instituições quanto à literatura, que para eles, deve ser lida na 

escola. Como fundamentação teórica, crítica e reflexiva foram convocados os estudos de 

Theodor Adorno (1985), Umberto Eco (1989, 2003, 2011), José Paulo Paes (1990), Sílvia 

Borelli (1996), Regina Zilberman (1987, 2019), entre outros. 

 

Palavras-chave: Literatura juvenil; Best-seller; Mau começo; Leitura; Recepção; Formação 

de leitores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work investigates the reception of The bad beginning (1999), by Lemony Snicket's, 

launched on the market under the name of youthful best-seller. For this, a field research was 

carried out in two classes of 8th grade of Elementary School II, from two public schools in 

Goiânia, one federal and one municipal. The research was, therefore, intended to understand 

how young readers in the school context react to reading a best-seller, as well as the 

acceptance of this genre in school. In this sense, the reading of The bad beginning was 

proposed to the young participants, as well as the attitude of teachers, librarians and 

coordinators of both institutions regarding literature, which, for them, should be read at 

school. Theodor Adorno (1985), Umberto Eco (1989, 2003, 2011), José Paulo Paes (1990), 

Sílvia Borelli (1996), Regina Zilberman (1987, 2019), among others, were invited as 

theoretical, critical and reflective foundations. 

 

Key-words: Youth literature; Best-seller; Bad beginning; Reading; Reception; Training of 

readers. 
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INTRODUÇÃO 

 

A literatura escrita para crianças e jovens começou a ser produzida conforme a 

concepção de criança foi se modificando a partir do século XVII. Nesse período histórico, a 

criança adquiriu, gradativamente, relevância social e afetiva. Em consonância com isso, 

emergiu o “sentimento da infância”, como demonstram os estudos do historiador francês 

Philippe Ariès (2001). Essa noção de que as crianças são seres diferentes dos adultos 

provocou a formação das etapas escolares e uma demanda social preocupada em fornecer a 

esse público obras que colaborassem para o processo de aquisição da língua, para a educação 

moral e pedagógica. Desse modo, os anseios utilitários marcaram a origem da produção 

literária voltada para o público jovem.  

Apesar de algumas ocorrências isoladas, como a produção de Monteiro Lobato, que 

começou a escrever para crianças na década de 1920, foi somente após o “boom” da literatura 

infantil e juvenil brasileira, por volta da década de 1970, que uma geração de escritores 

questionou, de maneira mais incisiva, essa tendência literária pedagogizante. De acordo com 

Edmir Perrotti (1986), a partir desse momento, alguns escritores dão ênfase à dimensão 

estética do literário, colocando em xeque o pragmatismo educacional e moralizante.  

A busca pela legitimidade estética para a literatura infantil e juvenil não extinguiu o 

utilitarismo desse campo, uma vez que obras de cunho didático continuaram a ser publicadas. 

No entanto, o prestígio da “literatura para ensinar” foi desestabilizado quando essa nova 

tendência da literatura infantil e juvenil fez frente ao modelo didático. De acordo com Marisa 

Lajolo e Regina Zilberman, no período pós-ditadura, “livros para crianças e jovens exibem 

espetacular desenvolvimento quantitativo e qualitativo, propondo, desdobrando e 

consolidando novas formas de produção e difusão” (LAJOLO; ZILBERMAN, 2017, p.58). 

Nesse sentido, as estudiosas demonstram, com base no levantamento realizado pela 

Câmara Brasileira do Livro (CBL) e do Sindicato Nacional de Editores de Livros (SNELL), 

que a projeção da literatura para jovens, alcançada na década de 1970, permanece até os dias 

atuais. Segundo as autoras, houve um aumento nas tiragens de literatura infantil e juvenil, que 

passam a representar uma parcela cada vez maior do mercado editorial. Os dados revelam que 

os títulos editados no ano de 2015 sob as categorias editoriais de “infantil, juvenil e infanto-

juvenil” superam os números das edições de literatura geral.  
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Apesar de ser notável o crescimento editorial desse setor, ainda é comum perceber o 

estigma de que a literatura infantil e juvenil é dotada de “simplicidade” e, por isso, tende a ser 

compreendida como “inferior” à literatura escrita para adultos. Tais princípios são 

questionados por Peter Hunt ao enfatizar que três movimentos de leitura precisam ser 

distinguidos: “o adulto que lê um livro destinado a adultos, o adulto que lê um livro destinado 

a crianças e a criança que lê um livro destinado a crianças” (HUNT, 2010, p. 78). O estudioso 

britânico critica uma ação comum entre os adultos em geral: ler obras escritas para crianças e 

jovens valendo-se dos códigos e valores da literatura geral. 

Segundo Larissa Cruvinel, “não há uma submissão da literatura juvenil aos padrões da 

literatura em geral, mas a criação de novas formas para dialogar com um jovem leitor, de 

modo que o literário é constantemente redimensionado e inovado” (CRUVINEL, 2013, p. 21). 

Dessa forma, parece difícil que os escritores desconsiderem o seu público e não cedam a 

algumas coerções de mercado. 

Tânia Pellegrini (1999) analisa o modo como o mercado editorial passou a ser um 

elemento constitutivo da produção literária. De acordo com a estudiosa, o surgimento da 

imprensa, no decorrer do século XV, revolucionou o conteúdo da cultura, sobretudo, em 

relação a quem a produz e a quem tem acesso aos seus frutos. Desse modo, nota-se que a 

produção de literatura infantil e juvenil emergiu no mesmo momento em que as alterações 

técnicas propiciadas pela reprodução impressa estavam se estabelecendo e modificando o 

modo como se produz literatura e também o modo como se dá a fruição literária por parte do 

público leitor. A produção de literatura voltada para o público jovem intensificou-se em um 

momento em que a lógica do mercado editorial modificava as relações entre autor, livro e 

leitor.  

De acordo com Pellegrini (1999), a consolidação da imprensa desencadeou a 

profissionalização do escritor e promoveu a ampliação do número de leitores. Além disso, 

para Lajolo e Zilberman, entre o autor e a obra estão presentes diversos profissionais que nem 

sempre são evidenciados: “entre esses podem-se incluir o leitor crítico ou parecerista, a quem 

a editora encomenda uma primeira avaliação da obra, o coordenador de uma coleção ou série, 

podendo-se ainda somar um supervisor pedagógico” (LAJOLO; ZILBERMAN, 2017, p. 63). 

Esses profissionais, geralmente, exercem a função de pesquisar as características do mercado 

consumidor e até mesmo de antecipar tendências e gerar expectativas em relação a essas.  

Pellegrini (1999) enfatiza que o público leitor de literatura “vai aos poucos adequando 

o gosto a uma crescente especialização do mercado, que divide a classe média em rentáveis 
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fatias, etárias, profissionais, econômicas – seja qual for o critério -, antes não consideradas 

com tanta ênfase” (PELLEGRINI, 1999, p. 155). Desse modo, a relação estabelecida entre o 

leitor e o livro se modifica, devido ao fato de que suas escolhas literárias não estão associadas 

somente a uma questão de gosto ou de “livre escolha”, mas, sim, a expectativas geradas pelo 

próprio mercado. Por isso, a produção literária e o seu consumo seguem, em maior ou menor 

medida, à dinâmica imposta pelo mercado. 

Devido a esse contexto, a estudiosa demonstra que por um lado há a atividade literária, 

a qual cabe ao escritor, e, por outro lado, há a atividade industrial, a qual é de 

responsabilidade das editoras. Pellegrini nomeia essas duas atividades como “campos de 

forças”, e afirma que a relação entre elas nem sempre é de harmonia. Por essa razão, os 

autores adotam posicionamentos axiológicos e desenvolvem formas que podem ser entendidas 

como respostas a esse campo de forças estabelecido.  

A natureza do mercado editorial revela como a produção de literatura infantil e 

juvenil, aparentemente, diverge da concepção de criação artística autônoma. É comum, por 

exemplo, que as editoras encomendem obras a escritores renomados ou não em busca de 

satisfazer as tendências de mercado. Por essa razão, é intensa a demanda editorial por “obras 

destinadas a certas faixas etárias, focalizando determinadas temáticas ou ainda transcorrendo 

em ambientes ou espaços por alguma razão tornados relevantes.” (LAJOLO; ZILBERMAN, 

2017, p. 64). 

É raro as editoras investirem em produtos de retorno financeiro incerto, de modo que 

tendem a publicar obras que apresentem resultados mais confiáveis, como ocorre com os 

livros didáticos e com os best-sellers. Nesse sentido, Pellegrini comenta que em meados de 

1974, momento em que os editores se viram amedrontados pelo cenário político e também 

pelas ações de censura, os novos caminhos do mercado editorial se direcionaram para um 

investimento de retorno rápido e fácil: o best-seller estrangeiro.  

Nesse sentido, o best-seller é um importante pilar de sustentação dos rendimentos 

editoriais. As obras que recebem a alcunha de “best-sellers”, em linhas gerais, constituem um 

filão de mercado que equivale não somente às obras “mais vendidas”, como a tradução literal 

do termo leva a compreender, mas também às obras que extrapolam a noção dos números e 

lançam mão de recursos narrativos que visam atender a um gosto padronizado pelo mercado e 

pela indústria cultural e, por isso, podem conquistar ampla quantidade de leitores.  
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Dessa forma, as obras desse ambiente literário, frequentemente, lançam mão de 

estratégias para promover a adesão do leitor em relação ao enredo, geralmente por meio do 

suspense e/ou pelo rápido encadeamento de aventuras. Isso promove uma narrativa em que os 

momentos acelerados de ação buscam prender o leitor e evitar a dispersão. 

A utilização desses recursos eleva os níveis de aceitabilidade da obra, sobretudo entre 

os jovens leitores, quase sempre ainda pouco afeitos à literatura. E, como o objetivo principal 

dessas ações é estimular o consumo de determinas obras literárias e angariar um público cada 

vez maior, a crítica especializada tende a considerá-las sinônimos de baixa qualidade literária 

e até mesmo produto que colabora para a deturpação do gosto em relação às obras canônicas.  

Por um lado, o mercado editorial costuma promover o direcionamento do público 

leitor para essas obras, por meio de resenhas literárias, recursos midiáticos e outras 

estratégias, como as listas de “mais vendidos” ou “os mais lidos”, que são comuns em sites 

especializados e, inclusive, em perfis de criadores de conteúdos na internet. Todos esses 

aspectos colaboram para conquistar a confiança do leitor em busca (ou não) de indicações de 

leituras consideradas divertidas e na moda, uma vez que o jovem se vê inserido em um ciclo 

de pessoas e influências que emitem opiniões sobre lançamentos literários, uma reedição ou 

uma nova tradução.  Desse modo, embora o jovem frequentemente ainda não tenha 

independência financeira, ele assume o papel de principal consumidor dessas obras, já que é 

uma forma de se sentir pertencente a um certo grupo. 

Por outro lado, a escola, por assumir um papel formador e preservador da cultura, 

tende a privilegiar o contato com os clássicos da literatura. A tendência de escolha dos 

clássicos pela instituição escolar ocorre não somente por esse preciosismo em relação à 

cultura, mas também em razão de outros motivos, como: os conteúdos do componente 

curricular que devem ser cumpridos; a falta de hábito de leitura também dos professores (que, 

em muitos casos, não são leitores) e, por essa razão, apresentam dificuldades para 

acompanhar o que é lançado no mercado. Frente a esses empecilhos, parece mais cômodo se 

apegar à tradição literária, com obras que já receberam o aval do tempo e da academia e que 

dispõem de materiais de crítica literária, que oferecem apoio às aulas de literatura e, 

consequentemente, concedem mais segurança ao professor em exercício. 

Contudo, com essa tendência, a escola pode estar perdendo uma valiosa oportunidade 

de atrair leitores recalcitrantes para a literatura.  João Luís Ceccantini, no texto “Mentira que 
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parece verdade: os jovens não leem e não gostam de ler”
1
 (2015), destaca o considerável 

índice de leitura entre os jovens, o que se opõe à noção frequentemente alardeada no senso 

comum de que os jovens não leem. O pesquisador destaca ainda que a leitura literária tem se 

mostrado “na moda” entre os jovens e as suas leituras recentes possuem um curioso vínculo 

com a indústria cultural, uma vez que os livros mencionados como leituras recentes são, em 

sua maioria, de best-sellers juvenis.  

Outro ponto destacado por Ceccantini é o modo descompromissado como os jovens se 

relacionam com a leitura literária, uma vez que 58% dos jovens entre 11 e 13 anos de idade 

buscam leituras por gosto ou distração, enquanto 48% dos jovens entre 14 e 17 anos de idade 

empreendem leituras desinteressadas. Diante dessas porcentagens, o pesquisador observou um 

movimento de “desescolarização da leitura”, em nome de práticas de leitura mais prazerosas. 

Na contramão dessa tendência, as experiências de leitura promovidas pela instituição 

escolar, frequentemente, adquirem ares de obrigação, visto que são realçadas pela necessidade 

de interpretação, de realização de atividades e de avaliação, o que é inerente ao ensino 

escolar. Talvez por esse motivo, é comum os jovens demonstrarem desinteresse pelas obras 

que são indicadas pela escola e entusiasmo pelas leituras que fazem de outros títulos fora do 

espaço e das recomendações escolares. Esse contexto reforça a concepção de que existem 

obras “adequadas” para circular na escola e outras que não devem ultrapassar os muros da 

escola.  

A partir dessas questões que permeiam a formação do leitor e as práticas de leitura de 

literatura na escola, esta pesquisa de cunho bibliográfico, quantitativo e qualitativo busca 

compreender a recepção de um best-seller em contexto escolar e os juízos de valor que 

circulam em duas escolas públicas de Goiânia, uma de gestão federal e outra de gestão 

municipal, sobre essa modalidade literária, apoiando-se na hipótese de que as leituras de obras 

best-sellers contribuem para a formação do leitor literário. A escolha por duas escolas se deu 

a partir do intento de perceber o modo como os diferentes contextos podem influenciar no 

processo de formação dos jovens leitores e no modo como eles reagem à leitura de um best-

seller.  

No primeiro capítulo da dissertação serão discutidas as transformações nos modos de 

produção e consumo de literatura, após o advento da imprensa, e o surgimento do best-seller. 

                                                           
1
 A reflexão promovida por Ceccantini é norteada pelos dados publicados, em 2016, pelo Instituto Pró-Livro.  
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O percurso viabilizará a observação histórica de como essa modalidade literária foi vista em 

diferentes contextos.  

Após esse estudo bibliográfico, ainda no primeiro capítulo desta dissertação, será feita 

uma análise do best-seller juvenil Mau começo (1999), de Lemony Snicket. O referido 

romance é o primeiro título de uma série composta por 13 livros. A obra que abre as 

Desventuras em série esteve no ranking de livros mais vendidos de um reconhecido site 

especializado na venda de livros
2
, foi adaptada para o cinema em 2004, obteve picos de 

pesquisas entre 2017 e 2018, conforme evidenciam os dados da plataforma Google Trends, 

mesmo período em que foi lançada, no Brasil, a adaptação para a série televisiva, que foi 

produzida por uma empresa de streaming.  

Além da estreita relação com os veículos midiáticos e com a indústria cultural, Mau 

começo lança mão de diversificadas estratégias narrativas que visam a prender a atenção e 

dialogar com o jovem leitor. No entanto, o modo como isso é feito pelo escritor colabora para 

que a obra destoe de muitas sagas denominadas como best-sellers, em virtude de um trabalho 

minucioso na construção literária, o qual lança mão de recursos como a intertextualidade, a 

ironia e o sarcasmo em relação à própria construção da obra. Essa forma de construção do 

literário coopera para que a narrativa de Snicket não seja simplista ou ingênua, como 

usualmente são vistos os best-sellers.  

Para acompanhar como ocorre o processo de circulação de best-sellers, é preciso 

conhecer mais de perto quem é o público consumidor dessas obras, como ele se posiciona no 

mercado e quais relações esses jovens leitores estabelecem com os escritores e, 

principalmente, com os best-sellers. Nesse sentido, uma turma de 8º ano de cada uma das 

instituições foi selecionada para participar da pesquisa de campo
3
. Em média, cada turma 

possuía 30 alunos. A seleção por essa etapa escolar partiu do princípio de que os alunos, nessa 

fase, são mais experientes em relação à leitura literária e, por isso, poderiam evidenciar uma 

postura mais crítica diante das proposituras da pesquisa de campo. Outro ponto considerado 

foi o fato de que, nesse momento escolar, os alunos ainda não estão preocupados com 

                                                           
2
 O referido site é https://www.amazon.com.br/  

3
 Ao considerar que este estudo envolveria a pesquisa com pessoas, o projeto e todos os instrumentos de coleta 

de dados foram submetidos e aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da Universidade Federal de Goiás. 

Uma das orientações concedidas pelo conselho de ética foi a aplicação de termos de consentimento, para os 

participantes adultos e responsáveis pelos alunos, e de assentimento para os alunos que são menores de idade. 

Isso a fim de que todos os envolvidos com a pesquisa estivessem cientes dos objetivos, dos procedimentos e, 

sobretudo, da garantia de anonimato, tanto das instituições quanto dos participantes.  
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processos seletivos para nível superior, que poderiam impactar na adesão dos jovens em 

relação ao projeto proposto.  

No segundo capítulo será feita uma breve reflexão sobre o papel desempenhado pelo 

best-seller na formação do leitor. Na sequência, realizar-se-á uma incursão acerca do método 

recepcional, a partir da perspectiva de Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira Aguiar (1993), 

o qual fundamentou as ações e todo o percurso da pesquisa de campo. Um tópico deste 

capítulo será destinado ao detalhamento da metodologia adotada para a realização da pesquisa 

de campo nas duas turmas de 8° ano e outro será destinado para a análise dos questionários 

respondidos pelos funcionários das escolas, que visavam a traçar o perfil dessas 

personalidades tão importantes na formação literária dos jovens. Os questionários buscaram 

aferir as suas posturas em relação ao que deve ser lido na escola. Os referidos objetivos 

apoiam-se na hipótese de que os profissionais da escola emitem discursos que sacralizam a 

literatura canônica e a leitura de maneira geral, sem buscar conhecer as leituras que são 

realizadas pelos jovens fora da escola. 

O terceiro e quarto capítulos da dissertação buscarão observar como se deu, 

efetivamente, a circulação e a recepção de um título best-seller nas escolas. A investigação 

pesquisará o horizonte de expectativa dos jovens leitores, assim como buscará compreender 

como são estruturados os discursos sobre leitura e literatura que circulam nos contextos 

escolares. Além disso, será investigada a recepção do romance de Lemony Snicket, 

observando como ocorre a aceitação desse gênero na escola. Outro objetivo dessa parte da 

pesquisa será investigar se os jovens indicam uma postura mais escolarizada ou mais 

descompromissada frente a uma obra literária e, principalmente, como o público alvo em 

potencial reage diante das estratégias narrativas que visam conquistar e cativar a atenção do 

leitor
4
. 

 

 

 

                                                           
4
 Embora não seja comum entre as dissertações a divisão do trabalho em quatro capítulos, a pesquisa de campo 

ofereceu dados caudalosos acerca dos aspectos investigados, o que influenciou diretamente na extensão deste 

trabalho. Devido a isso, no decorrer da análise dos instrumentos, serão selecionados as respostas e os 

comentários que forem mais pertinentes para a discussão em questão.  



 
 

CAPÍTULO 1 

 

UM PERCUSO HISTÓRICO DO BEST-SELLER  

 

1.1 A formação e a consolidação do mercado editorial   

Para discutir as particularidades das narrativas de ficção best-sellers escritas para os 

jovens leitores, este capítulo se fundamenta a partir do ponto de vista de teóricos e críticos, 

estrangeiros e brasileiros, que contribuem para a reflexão sobre essas obras. Com o intuito de 

compreender esse fenômeno editorial de maneira mais detida, este capítulo realiza um 

percurso histórico que parte da formação e da consolidação do mercado editorial para pensar a 

produção e a impressão de livros na contemporaneidade, assim como para perceber como as 

narrativas de ficção best-sellers foram surgindo de maneira análoga a esse desenvolvimento.  

Por meio desse percurso histórico, será evidenciado o processo de profissionalização 

do escritor, o aprimoramento das técnicas de impressão, o surgimento da literatura de folhetim 

e as articulações mercadológicas que envolveram e ainda envolvem a produção e a venda de 

livros, sobretudo, dos títulos best-sellers. Este capítulo empreenderá também um estudo de 

cunho bibliográfico acerca da maneira como as especificidades das obras desta modalidade 

foram pensadas por alguns estudiosos até o momento e, inclusive, como a nomenclatura 

“best-seller” foi estabelecida no decorrer das décadas. 

Sob a genérica designação editorial de “best-seller” são agrupadas obras que, em sua 

maioria, lançam mão de variados recursos narrativos para alcançar a adesão do leitor para 

com o enredo e promover uma identificação com as personagens. Essas estratégias buscam a 

proximidade entre o leitor e a história narrada, com vistas a conseguir a venda do livro e a 

fidelidade do leitor na compra de outros volumes, uma vez que os best-sellers costumam 

organizar-se em trilogias ou em séries mais extensas. Por esse e outros motivos, os best-

sellers não podem ser entendidos somente sob a denominação literal de obras que possuem 

índices elevados de vendas. Isso porque esse ambiente literário ultrapassa as noções restritas 

dos números e apresenta algumas tendências de forma e conteúdo que o aproximam da 

compreensão do best-seller como um gênero literário. 

 Apoiando-nos no objetivo de delinear algumas especificidades dos best-sellers, ainda 

neste capítulo, os aspectos formais e temáticos do best-seller juvenil Mau começo (1999) 

serão analisados, a fim de evidenciar como essa obra corresponde e, em certa medida, rompe 
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com algumas noções postuladas por críticos e teóricos, que se ocuparam desse fenômeno 

editorial. 

 Marisa Lajolo e Regina Zilberman (1996, p. 60) demonstram como a popularização 

do livro na Europa somente foi possível por volta de 1450, quando o inventor alemão 

Johannes Gutenberg apresentou o primeiro exemplar impresso da Bíblia. A impressão gráfica 

do texto cristão foi resultado de uma tecnologia tipográfica que, para a época, mostrou-se 

extremamente eficiente e econômica. A revolução que houve nos mecanismos de impressão 

possibilitou a redução nos custos da confecção dos livros, de modo que uma parcela um 

pouco maior da sociedade pôde acessar esse suporte literário.  

As pesquisadoras destacam ainda que, a partir do século XVII, a produção de livros 

passou, de maneira determinante, da feitura artesanal dos manuscritos para um processo de 

produção em larga escala. Isso provocou uma revolução na imprensa alemã e, mais adiante, 

na de outros países europeus.  

A impressão de livros em maior quantidade diversificou as possibilidades para a 

divulgação desse material impresso e, como consequência disso, o processo de publicação e 

de venda de livros se tornou um negócio com ares de prosperidade para os sujeitos que 

compõem a cadeia do livro
5
. Além disso, o novo mecanismo tecnológico inseriu o livro nas 

articulações econômicas inerentes ao sistema capitalista, visto que foi submetido ao consumo 

e ao lucro. Diante desse acontecimento, emergiram questionamentos quanto ao processo de 

mercantilização da literatura, entendida por muitos como contrária à noção de qualidade 

literária. 

Lajolo e Zilberman evidenciam como é posta a dicotomia entre a liberdade criativa do 

artista versus as imposições mercadológicas do sistema capitalista, assim como ressaltam a 

existência de algumas diferenças de concepções entre a esfera artística e a esfera pragmática. 

Apesar disso, defendem que pode haver certa complementaridade entre as duas esferas: 

 

Ambas as esferas se diferenciam, o que garante a harmonia de sua mútua 

convivência: de um lado, o universo ideal da obra, resultante congelada e imutável 

da criatividade única de um autor; de outro, o livro, face material do texto, objeto 

fabricado em escala industrial para ser consumido pelo público leitor. (LAJOLO; 

ZILBERMAN, 1996, p. 62). 

 

                                                           
5
 O termo “cadeia do livro”, de acordo com Lajolo e Zilberman, “é originária da economia, e seu emprego tende 

a retirar a produção do livro - inclusive o literário – da esfera de um único indivíduo.” (LAJOLO; ZILBERMAN, 

2017, p. 62). 
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No entanto, o âmbito criativo e o âmbito mercadológico, nem sempre, no decorrer dos 

séculos, foram entendidos como dimensões que podem ser integradas. O estudioso francês 

Roger Chartier elucida que “a história do livro separa o estudo das condições técnicas e 

materiais de produção ou de difusão dos objetos impressos e a dos textos que eles 

transmitem” (CHARTIER, 2002, p. 62). Desse modo, para o historiador, a permanência dessa 

dissociação ocorre também devido à oposição, de certa forma, reforçada pelos 

posicionamentos de artistas e de teóricos, entre “a pureza da ideia e da poética e a sua 

corrupção pela matéria enquanto mercadoria”.  

Na perspectiva de Lajolo e Zilberman (1996, p. 62), as relações que permeiam a 

produção do livro como um todo apresentam feições diferentes. Por isso, o escritor pode 

tentar assumir a postura de um gênio pouco afeito às exigências mercadológicas e aos anseios 

do público leitor; pode ceder aos apelos do público; como pode também flexibilizar sua 

criação poética, tentando conciliar a alardeada autonomia da arte e as coerções do mercado. 

No entanto, mesmo que o escritor não queira ceder às pressões oriundas e próprias ao 

mercado, admitindo uma postura “encastelada”, parece impossível manter-se totalmente 

indiferente a ele. 

Em virtude dessas concepções que separam a essência artística dos meneios do 

mercado, a reprodução impressa, por permitir a impressão de um grande número de títulos, 

foi entendida, logo em seus prelúdios, como uma ameaça à qualidade literária pelo excesso de 

publicações que possibilita. Quanto a isso, Chartier defende que, para evitar as possíveis 

consequências desse “excesso”, “são necessários instrumentos que permitam selecionar, 

classificar, hierarquizar.” (CHARTIER, 2002, p. 76) as publicações realizadas pela indústria 

que despontava. Assim, é ainda em meados do século XVIII que o processo de publicação de 

textos literários começa a envolver uma pluralidade de indivíduos, máquinas e técnicas, que 

antes da invenção tecnológica de Gutenberg não era possível vislumbrar.  

Os editores, os impressores e os livreiros, enquanto novos integrantes do processo de 

publicação, gradativamente, tornaram-se determinantes para a consolidação, 

profissionalização e qualificação da atividade editorial, pois desempenham atividades e 

procedimentos que preparam a materialidade do livro para o seu comércio propriamente dito. 

Entretanto, esses aspectos ressaltaram a ambivalência do trabalho editorial e da 

comercialização do livro. Embora as duas atividades não estabeleçam uma oposição, para 

Chartier, entra em tensão a construção da esfera pública da literatura e a submissão a coerções 
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que não necessariamente direcionaram a sua produção escrita. Sobre essa tensão do comércio 

e da editoração, o pesquisador francês argumenta:  

 

São eles uma condição necessária para que possa ser construída uma esfera pública 

literária e um uso crítico da razão. Mas, de outro, em virtude de suas próprias leis, a 

edição submete a circulação das obras a coerções e a finalidades que não são 

idênticas àquelas que governam a sua escrita. (CHARTIER, 2002, p. 76). 

 

De acordo com Lajolo e Zilberman, enquanto a indústria livreira ainda se estabelecia 

foram os “tipógrafos e livreiros, e não profissionais da pena, os primeiros beneficiários da 

regulamentação dos direitos e deveres que afetavam livros e escrita.” (1996, p. 61). Por isso, a 

profissionalização do escritor e o reconhecimento de seu papel, sobretudo no Brasil, 

ocorreram lentamente e cercados por pessimismos diante dos impasses existentes entre os 

elementos da tríade: autor, obra e público.  

No Brasil, a dificuldade de viver da criação literária era ainda maior do que em muitos 

países europeus, devido ao fato de que, ao final do século XIX, 70% dos brasileiros eram 

analfabetos (LAJOLO; ZILBERMAN, 1996, p. 62). Esse cenário de escassa escolarização 

desencadeava certa precariedade na produção e na circulação do material intelectual e 

artístico. Como consequência da dificuldade de os escritores publicarem seus escritos, 

obterem ampla circulação e serem de fato lidos e reconhecidos, é que, desde a segunda 

metade do século XIX, a imprensa jornalística se tornou uma opção viável para eles 

romperem com os referidos empecilhos. 

Com o intento de evidenciar como o jornal, enquanto suporte da literatura, era bem 

visto por alguns escritores, Lajolo e Zilberman (1996, p. 82) citam uma entrevista de Olavo 

Bilac concedida a João do Rio, publicada em 1904: “Bilac é ainda mais enfático, declarando 

que o jornalismo é para todo o escritor brasileiro um grande bem, por se tratar do único meio 

do escritor se fazer ler”. Por outro lado, ao final do século XIX, outros escritores já não 

compartilhavam da mesma percepção de Bilac. Lima Barreto teceu duras críticas ao 

jornalismo brasileiro e às conveniências do apadrinhamento:  

 

Os livros nas redações têm a mais desgraçada sorte se não são recomendados e 

apadrinhados convenientemente. Ao receber-se, lê-se-lhe o título e o nome do autor. 

Se é de autor consagrado e da facção do jornal, o crítico apressa-se em repetir 

aquelas frases vagas, muito bordadas, aqueles elogios em clichê que nada dizem da 

obra e dos seus intuitos; se é de outro consagrado mas com antipatias na redação, o 

clichê é outro, elogioso sempre mas não afetuoso nem entusiástico. Há casos em que 

absolutamente não se diz uma palavra do livro (BARRETO apud LAJOLO; 

ZILBERMAN, 1996, p. 85). 
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Sobre essas e outras entrevistas concedidas a João do Rio, a pesquisadora Cristiane 

Costa, no livro Pena de aluguel (2005), evidencia que um dos questionamentos presentes na 

enquete empreendida pelo escritor e jornalista brasileiro buscava perceber se o jornalismo 

consistia em um fator positivo ou negativo para a arte literária. Em resumo, Costa (2005) 

afirma que dos 36 intelectuais que participaram da pesquisa “dez acharam que o jornalismo 

prejudica a vocação literária; onze disseram que é favorável; onze opinaram que ajuda o 

aspirante a escritor, mas também o atrapalha; três não responderam à questão; um não 

entendeu a pergunta.” (COSTA, 2005, p. 19).  

A divisão entre as opiniões evidencia, segundo Costa, como as respostas colocam em 

dicotomia a arte e os mecanismos de venda, de modo que os aspectos positivos da estreita 

relação entre o jornalismo a e arte literária consistiam no pagamento; na divulgação; na 

experiência; no exercício e na legitimação. Já os aspectos negativos consistiam no 

mercantilismo; na banalização; na esterilidade; na falta de tempo e no favorecimento de 

alguns em detrimento de outros. (COSTA, 2005, p. 26). Sob essa perspectiva, intelectuais 

como Gustavo Santiago e Silva Ramos consideram a divulgação literária por meio do 

jornalismo como um “mal necessário”. A publicação no veículo jornalístico, portanto, não 

abrandou as discussões sobre arte e mercado, as quais advinham desde o surgimento da 

imprensa.  

No que diz respeito às críticas direcionadas à cadeia de editoração do livro, proferidas 

no século XIX, essas foram expressas com maior ênfase pelo crítico e escritor brasileiro 

Adolfo Caminha, o qual expôs intenso rancor pelos editores, ao constatar nesses sujeitos 

demasiada ambição com aspirações ao lucro e ao acúmulo de riquezas. A crítica de Caminha 

consiste também em responsabilizar tais editores pelo que ele nomeia de miséria intelectual: 

“porque se encarrega de perverter o gosto do público, editando economicamente baboseiras a 

dez tostões o volume” (LAJOLO; ZILBERMAN, 1996, p. 80). Impasses como esses entre 

escritores, imprensa e editores podem ser entendidos como tímidos indícios da problemática 

em torno da profissionalização do escritor.  

Por meio dessas críticas mordazes, é reiterado o receio dos intelectuais brasileiros, do 

século XIX, com relação à qualidade literária ser prejudicada pela produção em larga escala 

e/ou da publicação em veículos de ampla circulação na sociedade. Assim, evidencia-se a 

maneira como o processo de profissionalização do escritor; bem como dos indivíduos 

envolvidos com a cadeia do livro e com a gradual institucionalização e consolidação do livro 
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impresso em circulação na sociedade não estão totalmente imunes aos impasses suscitados 

pelas coerções de mercado. Ademais, a discussão das autoras destaca como, nesse século, a 

atividade editorial não monopolizava a circulação dos textos literários, uma vez que a 

veiculação em massa propiciada pelos jornais disputava tanto o espaço quanto os leitores. 

 Em virtude da importância que o veículo jornalístico vinha constituindo para o 

consumo literário em massa, no século XIX, nasce e se estabelece o folhetim na França. O 

termo folhetim, em sua origem francesa le feuilleton, significa um lugar específico do jornal: 

o rez-de-chaussée, isto é, o rodapé da primeira página. Para Marlyse Meyer (1996, p. 57) esse 

era um lugar destinado ao entretenimento de seu público leitor e se tratava de um espaço do 

jornal em que se aceitavam novos escritores, histórias curtas e é através desse novo modo de 

veiculação que os jornais adotam uma moda inglesa de publicações em série, caso houvesse 

mais textos que dessem sequência ao primeiro. Diante da recepção positiva do público, alguns 

conteúdos se estabeleceram rotineiramente no espaço do folhetim, tais como a crítica de teatro 

e a resenha de livros. 

 A partir de 1830, o folhetim recebeu lugar de honra no jornal quando os donos de 

jornais perceberam as vantagens, sobretudo financeiras, que poderiam adquirir com esse 

gênero. Assim, desponta um boom lítero-jornalístico por meio do qual “vai-se jogar ficção em 

fatias no jornal diário, no espaço consagrado ao folhetim vale-tudo [...] A receita vai se 

elaborando aos poucos, e, já pelos fins de 1836, a fórmula ‘continua amanhã’ entrou nos 

hábitos e suscita expectativas.” (MEYER, 1996, p. 59). O sucesso da fórmula folhetinesca 

entre os leitores, provocado pela expectativa de uma continuidade da história, estimula mais 

escritores a seguirem a estrutura seriada dos folhetins para terem suas obras propagadas por 

meio do jornal.   

Apesar de o romance de folhetim ser considerado por alguns teóricos e críticos da 

literatura como um “gênero menor”, por alcançar público amplo, esses julgamentos de valor 

não diminuíram o furor que tais publicações causaram entre os seus leitores. Em seu estudo 

acerca da história do folhetim, Meyer (1996, p. 61) constata que em um período de três meses 

de publicações do romance folhetinesco houve um aumento de cinco mil assinaturas para o 

jornal, número representativo da quantidade de leitores que desejavam acompanhar as 

publicações dos romances de folhetim.  

Dessa maneira, ocorre uma inversão de valores no que tange ao suporte: o que a 

princípio era uma possibilidade de publicação para que a obra do escritor obtivesse vasta 

circulação e, consequentemente, para que seus textos fossem lidos e reconhecidos, nesse 
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momento, é o romance quem se tornará o integrante de destaque do jornal e irá movimentá-lo 

como suporte literário, “este passa a viver em função do romance.” (MEYER, 1996, p. 61).  

 No Brasil, em meados de 1839, começam a surgir anúncios nos jornais brasileiros 

sobre o romance-folhetim francês Les mystères de Paris, de Eugène Sue, como uma forma de 

preparar o público para receber uma nova forma de romance que atravessou os mares. Assim, 

“no rodapé do jornal vão se sucedendo as fatias de romance-folhetim traduzidas dia após dia 

do francês, introduzindo angústia e suspense com o fatídico ‘continua-se’” (MEYER, 1996, p. 

283). A tendência de segmentação em capítulos e fragmentos - característica desse novo 

gênero emergente - não anula a totalidade da ficção, de modo que as partes possam ser 

reunidas e editadas em um só livro ou editadas em partes/volumes a posteriori.  

Quanto à estrutura fragmentada dos textos, Meyer pondera: “se isso afeta a fruição 

estética – logo recuperada pela subsequente retomada em volume -, facilita, todavia, o acesso 

à divulgação ao jovem, ou ao menos jovem, autor.” (MEYER, 1996, p. 59). A recuperação da 

fruição estética com o todo da obra, publicado em livro, era viabilizado caso o romance, 

publicado inicialmente em folhetim, obtivesse sucesso de vendas e de recepção, resultando 

em novas assinaturas para o jornal. Somente assim, esse romance poderia ser publicado por 

alguma editora. Com relação a isso, Meyer (1996) demonstra como em aproximadamente um 

mês após a publicação do romance de Sue, um reclame no jornal anuncia a venda de 

exemplares da primeira parte editada em livros. Poucos dias depois, uma segunda edição é 

impressa para atender a acentuada procura do público pela obra em volume único. 

De maneira um tanto quanto análoga, os best-sellers da contemporaneidade 

apresentam algumas características do gênero folhetinesco, dado que, geralmente, os volumes 

das obras desse ambiente literário se organizam de maneira serial. E, para que a leitura dos 

volumes seguintes ocorra, é necessário que a narrativa cative intensamente a curiosidade do 

leitor e garanta a sua adesão por meio da sedução. Assim, em vez de um “continua amanhã”, 

como no folhetim, os best-sellers lançam mão do “continua no próximo livro” e a fruição 

estética pode ser retomada logo no título seguinte, em virtude da tendência em apresentar nos 

volumes subsequentes uma breve retomada do desfecho do livro anterior da série. 

 No Brasil, o filão folhetinesco se estabelece por volta dos anos 1840 e 1850 e 

consolida uma gama de clientes-leitores sedentos por ficção. Por essa razão, tais publicações 

se tornaram um negócio extremamente rentável para os donos de jornais do país. Com os 

olhos fixados no retorno financeiro que estes textos ficcionais trariam, mesmo que as 

traduções dos folhetins franceses atrasassem ou não chegassem a ser concluídas, devido ao 
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insucesso do texto, os jornalistas tinham urgência em preencher aquele espaço do jornal com 

outro texto: “As declarações, reclames, o afã em preencher o famigerado rodapé indicam 

claramente a imprescindível necessidade do pasto ficcional para alimentar a curiosidade do 

leitor e rechear o bolso dos donos de jornal, já que o negócio se estende à republicação em 

volumes.” (MEYER, 1996, p. 288). 

 No entanto, a partir de 1846, “a mina de ouro folhetinesca saiu da exclusividade do 

jornal e passa para editores estabelecidos na praça, provavelmente associados na empreitada, 

uma vez que são tantos a solicitarem subscrição.” (MEYER, 1996, p. 294). E, pouco antes de 

1850, na França, uma lei entrou em vigor com o intuito de eliminar da imprensa o que era 

entendido como ‘literatura desmoralizante’. Isso se deu pela cobrança de uma taxa do jornal 

que publicasse o romance-folhetim: “todos publicam, pois como vimos é renda garantida. 

Mas com a taxa passa a não compensar e pouco a pouco todos os jornais rompem os contratos 

com seus escritores” (MEYER, 1996, p. 83). Essa ação política advinha da figura de 

Napoleão III ao exercer o seu papel de “sentinela da ordem”, alcunha estabelecida em razão 

do seu desejo em manter os bons costumes entre a população. 

Em contrapartida, os artistas não aceitam esse malogro das publicações no jornal e o 

gênero folhetinesco ressuscita metamorfoseado e concorrendo com outros modos de ficção. 

Por esse motivo, o folhetim era publicado com demasiada cautela no que concerne a sua 

temática, temendo multas e processos provenientes do governo. Contudo, esses romances 

encontram outros caminhos para sobreviver a essa nova realidade mais repressora. Mediante 

tais intervenções governamentais, o monopólio da imprensa, no que tange à publicação de 

romances, é desestabilizado e isso abre caminhos para o fortalecimento da comercialização de 

livros, dado que boa parte do público leitor-consumidor foi intensamente cativado pelo 

entusiasmo provocado pelo folhetim.  

No século XX, o mercado do livro no Brasil se expande um pouco mais. Nesse 

momento, a prosperidade financeira das editoras, ainda em fase de consolidação, esteve 

atrelada à circulação de material didático. Isso porque os editores perceberam, ao se atentarem 

às tendências de mercado, que as publicações destinadas às escolas teriam um retorno 

monetário mais garantido do que se comparado aos retornos de outras obras literárias, uma 

vez que as de cunho didático representam uma necessidade própria à instituição escolar. 

Desse modo, mesmo que no século XX o número de escolas não fosse elevado, o 

investimento e o retorno financeiro das editoras, de certo modo, estavam seguros, o que 

resguardaria a empresa editorial de possíveis prejuízos.  
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Com relação a isso, Lajolo e Zilberman afirmam que “contrastados com os de 

Machado
6
, os rendimentos de Fernandes Pinheiro, prolífico autor de obras escolares, 

evidenciam como o gênero era, já naquele tempo, muito mais rentável que a literatura.” 

(LAJOLO; ZILBERMAN, 1996, p. 96). Dessa forma, compreendendo a preponderância de 

vendas dos materiais didáticos e a má qualidade dos mesmos, Monteiro Lobato, em meados 

de 1920, assume a posição de editor, ao mesmo tempo em que se dedica à carreira de escritor. 

Devido ao seu talento empreendedor e ao momento propício, amplia pioneiramente o parque 

industrial do país e, com efeito, as publicações mais direcionadas às crianças e jovens em 

idade escolar. 

Ao considerar a assertiva das autoras de que cada época dispõe de parâmetros próprios 

para dimensionar a inserção da literatura no modo de produção vigente, é no século XX, 

portanto, que a profissionalização da cadeia editorial e dos escritores brasileiros se inicia 

através do mercado das obras direcionadas às escolas. Assim, a atividade editorial mais 

voltada para as escolas concedeu subsídios à produção literária, pois propiciou uma 

estabilidade às editoras, mediada pelo filão didático. Como consequência, os editores se 

mostraram um tanto quanto mais dispostos a “arriscar” publicar mais títulos de ficção 

literária. Diante disso, o livro impresso, como suporte do texto literário, se estabeleceu e 

novas formas de produção, circulação e consumo também acompanharam a consolidação do 

mercado editorial.  

De acordo com Lajolo e Zilberman (1996), diferentemente do século XIX e XX, em 

que a figura do escritor está mais centralizada no processo da tessitura literária, o século XXI 

é marcado pela ampla e intensa profissionalização dos agentes que compõem a cadeia do livro 

– agentes literários, divulgadores, gestores culturais, pareceristas, supervisor pedagógico, 

coordenador de série e/ou coleção. Por meio da expansão e, consequentemente, do 

fortalecimento do mercado editorial, “viver da própria pena” se tornou um ofício rentável para 

os artistas. Em contrapartida, as vendas vultosas podem depender da subordinação do escritor 

às exigências editoriais e de mercado. Nesse sentido, para que muitos escritores consigam 

sobreviver da venda de obras literárias é necessário ceder, em alguns aspectos, ao gosto 

majoritário do público consumidor.  

O escritor e editor mexicano Daniel Goldin Halfon (2012), ao defender em sua obra 

que a formação de leitores é uma responsabilidade que os editores e os profissionais da 

produção e circulação do livro precisam assumir e, inclusive, rever as suas funções sociais, 

                                                           
6
A referência é a Joaquim Maria Machado de Assis, um dos mais renomados escritores da literatura brasileira.   
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assevera que “se os livros são objetos singulares (bens de capital e de consumo), como tanto 

insistimos, não podemos seguir as pautas de organização ditadas pelos manuais do empresário 

moderno. Pelo menos, não em todos os processos.” (GOLDIN, 2012, p. 122). Sob essa 

perspectiva, não há como escritores e editores desconsiderarem todos os aspectos 

mercadológicos, no entanto, considerá-los não significa que esses devam nortear a criação e o 

trabalho de ambos os sujeitos. 

O estudo do sociólogo John B. Thompson (2013, p.10) evidencia que, no mundo das 

publicações, as ações não são somente direcionadas pelo capital econômico, mas também por 

outras ações que envolvem o universo das publicações. No processo editorial, estão incluídos, 

também, o capital humano, o capital social, o capital intelectual e o capital simbólico. O 

estudo evidencia, portanto, como o campo editorial extrapola o âmbito do mercado, mesmo 

que esse aspecto seja uma parte significativa das publicações. Dessa forma, as editoras, para 

além de exercerem uma atividade de cunho mercadológico, a qual, consequentemente, faz 

girar as engrenagens da indústria cultural, são também responsáveis por mediar bens culturais. 

Na perspectiva de Thompson (2013, p. 11), o capital econômico consiste nos recursos 

financeiros acumulados pelas editoras, enquanto o capital humano corresponde a toda gama 

de empregados da organização empresarial. O capital social equivale aos contatos e relações 

interpessoais constituídos ao longo do tempo pela editora; o capital intelectual representa os 

direitos de conteúdo adquiridos por meio da quantidade de contratos com autores. Por fim, o 

capital simbólico consiste no prestígio social da editora, o qual costuma ser oriundo dos 

investimentos na qualidade do material gráfico e artístico das publicações e, para isso, requer 

um imponente capital econômico.  

As cinco formas de capital, elencadas por Thompson (2013), estruturam uma 

organização editorial em sua totalidade e são vitais para o sucesso da empresa e para que a 

mesma desponte no mercado competitivo em que está inserida. Entretanto, o sociólogo 

demonstra em seu estudo que dentre os cinco capitais, o capital econômico e o capital 

simbólico são determinantes para a posição de renome da empresa no mercado: 

 

As editoras procuram acumular capital simbólico da mesma forma que procuram 

acumular capital econômico. Isso significa muito para ela, em parte porque é 

importante para a sua imagem, para a maneira como elas se veem e querem ser 

vistas pelos outros: em sua maioria, as editoras se veem e querem ser vistas como 

organizações que publicam trabalhos de alta qualidade, não importa como isso possa 

ser definido. (THOMPSON, 2013, p. 14) 
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A partir desse anseio, quanto mais numerosas forem as reservas de capital econômico, 

maiores serão as condições da empresa de investir em contratos com autores renomados, em 

estratégias de marketing e divulgação, reduzindo, assim, os riscos de lançar um novo título 

que não seja vendável em curto prazo. Do mesmo modo, quanto maior for o capital simbólico 

acumulado pela editora, mais fortalecida a empresa estará entre as concorrentes. O capital 

simbólico também torna a editora mais atrativa aos olhos dos autores que procuram uma casa 

editorial para publicar seu livro. Porém, “o capital econômico e o capital simbólico não 

andam necessariamente lado a lado [...] e a posse de grande quantidade de um não implica 

necessariamente a posse de grande quantidade de outro.” (THOMPSON, 2013, p. 15). 

A concorrência entre editoras no presente século é tamanha que provoca uma disputa 

pelo que Thompson (2013, p.17) nomeia como mercado de conteúdo e mercado de clientes. 

Isso ocorre porque essas organizações não criam ou detém os seus próprios conteúdos, 

portanto, “a equipe de qualquer editora está sempre de olho no que as concorrentes estão 

fazendo; esquadrinha as listas de best-sellers e analisa os livros mais bem-sucedidos.” 

(THOMPSON, 2013, p. 16). Numa espécie de contínuo “eu-também”, as concorrentes, 

geralmente, publicam o mesmo ou conteúdo semelhante, homogeneizando, de certa forma, o 

mercado dos livros e os lançamentos.  

Em razão da saturação, provocada pela concorrência do mercado e das publicações, a 

disputa pelo mercado de clientes precisa ser ostensiva, a fim de cativar o investimento e 

prender a atenção dos donos de redes varejistas, tais como livrarias. Posterior a isso, a editora 

investe em uma série de estratégias, tais como: “divulgação e turnês dos autores até tentativas 

de tê-los em programas de rádio e televisão e conseguir resenha dos livros na imprensa 

nacional, no esforço de chamar a atenção dos leitores para os livros e impulsionar as vendas 

(ou rotatividade) nas livrarias” (THOMPSON, 2013, p. 24). Essas ações são pensadas para 

que os livros à venda nas livrarias não sejam devolvidos para a editora, resultando em um 

investimento infrutífero. 

Thompson (2013) menciona que embora as editoras sejam rápidas em perceber e 

reagir aos primeiros sinais de sucesso de um livro, não há a possibilidade de elas mensurarem 

previamente os livros que farão sucesso. Dentre os protagonistas da cadeia do livro há 

palpites, mas sempre acompanhados de incerteza. Por isso, “as operações de vendas e 

marketing são organizadas e providas de forma que, quando veem que um incêndio está 

começando, elas têm generosas quantidades de combustível para alimentar as chamas.” 

(THOMPSON, 2013, p. 287). Desse modo, os primeiros indícios de fogo são acompanhados 
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pelas editoras por meio dos relatórios diários de vendas das redes varejistas, os quais 

demonstram de maneira clara os livros de maior rotatividade.  

Além disso, a leitura dos relatórios pelos membros da editora precisa direcionar uma 

dose significativa de atenção aos lançamentos, uma vez que as primeiras semanas são 

decisivas para o sucesso de vendas de um título. Quanto a essa tendência contemporânea de 

vendas, Thompson (2013) recorda que “dez anos atrás, a primeira semana não seria a de 

vendas mais altas. Agora ela é, quer o livro tenha divulgação na frente da loja ou não.” 

(THOMPSON, 2013, p. 292). 

Diante da pretensão imediatista de alcançar o devido sucesso dos volumes publicados 

pelas editoras neste mercado saturado e, um tanto quanto homogeneizado, o sociólogo 

americano apresenta a regra das seis semanas, prazo esse que, segundo o autor, rege o sucesso 

do volume ou o seu malogro: “hoje, um livro tem apenas poucas semanas – geralmente não 

mais do que seis, e, na prática, muitas vezes, até menos – para mostrar se vai adiante; e se não 

estiver, ele será retirado das promoções e os gastos do marketing serão reduzidos ou 

cortados.” (THOMPSON, 2013, p. 289). Em perspectiva semelhante, o editor mexicano 

Goldin (2012, p. 114) certifica o quão efêmeras se mostram as publicações da 

contemporaneidade ao afirmar que elas estão destinadas a perecer antes de cinquenta anos, o 

que não era uma realidade das obras publicadas nas décadas anteriores. 

 Nesse cenário da multiplicidade e do mercado extremamente competitivo, Thompson 

(2013) destaca um comentário do gerente de marketing de uma grande editora de Nova York, 

o qual metaforiza as primeiras semanas de vendas de um lançamento como uma “batalha” a 

ser desempenhada e, principalmente, vencida pela editora: 

 

Se quiser vencer a batalha nos primeiros quinze metros da livraria, se conseguir 

chegar àquela mesa da frente, se conseguir chegar àquele expositor no final do 

corredor, se conseguir se posicionar bem à frente do globo ocular de alguém, tem-se 

muito mais chance de sucesso do que se retornar para a seção de lombadas visíveis, 

com todo tipo de livro sobre culinária que já se lançou. (THOMPSON, 2013, p. 280) 

 

 A estratégia de colocar os livros em evidência para os leitores que visitam uma livraria 

é uma estratégia para incentivar compras por impulso tanto em redes varejistas quanto em 

redes atacadistas. Quanto a isso, Thompson (2013) expõe dados de um estudo realizado pela 

Bowker’s PubTrack - empresa de gerenciamento de dados e informações projetadas para 

auxiliar editores e livrarias a compreenderem e atenderem melhor seus clientes - que ao 

entrevistar 1 milhão de consumidores nos Estados Unidos, chegou à conclusão de que 57% de 
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todas as compras de livros são feitas por impulso ou sem terem sido necessariamente 

planejadas. É nesse sentido que a batalha pela visibilidade faz sentido e é efetiva para o 

sucesso de vendas de um livro em situação de lançamento. 

Entretanto, o preço dessa exposição é dispendioso: “A mesa mais cara é a da frente, 

quanto mais no fundo ela estiver, mais barata é. Normalmente, a exposição na parte central da 

mesa em uma grande cadeia varejista dos Estados Unidos durante duas semanas custaria à 

editora 10 mil dólares para todas as lojas.” (THOMPSON, 2013, p. 285). Por essa razão, os 

recursos do capital econômico, conforme demonstrado anteriormente, são cruciais para essa 

disputa das editoras pelo olhar dos clientes. Além dessa estratégia ligada à evidência que o 

exemplar ganha dentro da livraria, a qual pode transformar o destino dos livros em seu 

período de vendas, há outras que podem determinar e alavancar os títulos diretamente para as 

listas de best-sellers através da visibilidade que propiciam.  

 Em se tratando do contexto americano, sobre o qual Thompson (2013) desenvolve seu 

estudo, há outras estratégias que conferem visibilidade e ativam o reconhecimento dos livros: 

o “Efeito Oprah” e as adaptações para o cinema. Segundo o autor, as indicações feitas por 

essa apresentadora de TV e o espaço aberto em seu programa para discutir essas obras, 

geralmente com a presença do autor, atribuem confiança ao título, o endossa mediante as 

opiniões em relação a este, contribui para o crescimento de grupos de leitura e distingue os 

livros de seu clube de leitura.  

Já o recurso de adaptação para o cinema é entendido sob a seguinte perspectiva: “um 

livro que se transforma em filme foi escolhido por alguém como um livro que merece ser 

transformado em filme.” (THOMPSON, 2013, p. 302). Assim, o “Efeito cinema” se mostra 

surpreendente no que tange aos números – tanto de bilheteria quanto de vendas dos livros. O 

impacto resultante da adaptação é ainda mais notável, sobretudo, quando a editora lança os 

livros em volumes em que as capas possuem imagens ligadas ao mundo ficcional do filme. 

Como forma de atingir um largo público, a editora frequentemente usa material de brochura 

comercial, o qual diminui o valor de custo e, por consequência, o de venda para o seu 

consumidor final: 

 

Quando o filme foi lançado, em 15 de maio, as vendas saltaram para 

aproximadamente 50 mil exemplares por semana, e, em 31 de maio, o livro estava 

de volta ao número um da lista de best-sellers do New York Times de ficção em 

brochura para o mercado de massa; lá permaneceu por vinte semanas, e na lista de 

brochura comercial por nove semanas. No período de seis meses antes do 

lançamento do filme, e depois, Anjos e demônios vendeu acima de 500 mil 
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exemplares em brochura – mais de cinco vezes o número de exemplares que havia 

vendido em todo o ano anterior. (THOMPSON, 2013, p. 304) 

 

 É sob essa perspectiva dos números que a lógica de grandes editoras direciona o seu 

trabalho para o mercado dos livros. Nesse sentido, Goldin (2012) menciona que cada 

instrumento ou grau “que possa permitir uma relação diferente daquela da compra/consumo é 

evitada ou anulada. É um gasto supérfluo ou, se preferimos, um investimento de longo prazo 

altamente arriscado e de rentabilidade dificilmente comprovável.” (GOLDIN, 2012, p. 117).  

As obras de arte que não possuem esse cunho utilitário e mercadológico tão 

fortemente marcado, ou seja, que não se entregam totalmente aos encantos do mercado, quase 

sempre representam uma parcela menor de rotatividade nas editoras. Essas obras são 

entendidas pelas editoras como um investimento com retorno econômico não imediato e, sim, 

com possíveis retornos em longo prazo. Por essa razão, o mercado editorial age de maneira 

cautelosa com as publicações de rotatividade possivelmente reduzida. 

Diante do cenário do mercado do livro em constantes modificações ao longo dos 

séculos, conforme demonstrado, Goldin certifica a importância de que “revisemos as 

transformações sofridas pelos diferentes elos da cadeia de produção e circulação da escrita e 

observar como elas contribuíram para a massificação da cultura.” (GOLDIN, 2012, p. 115). 

Em vista disso, a percepção e a compreensão dos elementos da cultura de massa precisam ter 

em vista a maneira como as práticas que compõem a cadeia do livro se transformaram, como 

o contexto sociocultural foi modificado e, principalmente, como o público leitor e as formas 

de leitura não permaneceram as mesmas. Todos esses elementos delineiam a trajetória do 

livro e determinam a maneira como os bens culturais circulam na sociedade.  

 

1.2 – Estudos críticos sobre o best-seller 

Regina Zilberman, em Os preferidos do público (1987), critica a dificuldade da Teoria 

da Literatura em estudar com afinco a literatura popular. Em oposição a essa postura comum 

da academia, a estudiosa se debruça sobre os gêneros da literatura de massa. Para Zilberman 

(1987, p.7), a literatura de massa é composta por textos literários que, geralmente, são 

importados do exterior e lançam mão de recursos narrativos para atrair o leitor. Sob essa ótica 

de abordagem, tais recursos provocam a preferência do público leitor pouco afeito à leitura. A 

estudiosa defende que esse ambiente literário não pode ser entendido como um bloco 
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homogêneo de textos com os mesmos problemas e peculiaridades. Por essa razão, a literatura 

de massa precisa de um olhar pluralista, com consideração atenta e afastada de preconceitos. 

A autora considera que a partir de 1750 há uma mudança na noção de literatura 

popular, a qual deixa de ser de uma circulação estreita e com destinação específica e passa a 

alcançar tanto as camadas sociais elitizadas quanto as camadas não elitizadas. É dessa 

maneira que, de acordo com Zilberman, os gêneros da literatura de massa – tais como o 

romance policial, o romance de aventuras, a narrativa erótica, o romance gótico e a literatura 

infantil - passam a circular na sociedade sem o estigma da classe social de seu público leitor.  

Diante dessa amplificação da circulação de literatura popular, a estudiosa comenta que 

instâncias religiosas, até o século XVIII, condenavam-na, apoiando-se na justificativa de que 

obras desse ambiente literário seriam perniciosas e, por isso, prejudiciais aos leitores e à 

sociedade. O efeito ruinoso da literatura popular estava associado ao seu caráter espontâneo e, 

também, às camadas produtoras dessa literatura, a qual era considerada inferior. Já no século 

XIX, a crítica literária se contrapõe à literatura popular por estabelecer uma diferenciação 

entre essa e a literatura considerada superior e, inclusive, por tentar manter uma postura 

contra as seduções do mercado. De acordo com Zilberman, essas perspectivas colaboraram 

para que uma ambivalência entre “bem” e “mal” na literatura fosse se estabelecendo.  

Em contrapartida, a autora pondera que, quando essa ambivalência de “boa literatura” 

e “má literatura” foi popularizada, “a literatura de massa era já uma realidade palpável, com 

gêneros próprios” (ZILBERMAN, 1987, p. 101). Sob essa ótica, a literatura de massa 

corresponde à literatura que emergiu após a Revolução Industrial, pois, nesse momento, a 

obra literária alcançou uma grande popularidade, a qual foi proporcionada pelo consumo 

maciço de obras entre os leitores de qualquer lugar da pirâmide social. 

Sobre esse aspecto, Zilberman afirma que “numa obra destinada ao consumo em 

grande quantidade, isto é, num best-seller, estariam presentes, segundo a Teoria da Literatura, 

sucessora, nos tempos modernos, da Poética, elementos pouco condizentes à natureza da 

grande arte literária.” (ZILBERMAN, 1987, p. 102). Essa contraposição, entre uma arte 

elevada e uma literatura de massa, tende a ensejar as definições do best-seller por aquilo que 

ele “deixa de ser” quando comparado às grandes obras que compõem o cânone literário 

ocidental. Entretanto, é necessário compreender as obras desse ambiente literário por meio de 

suas especificidades intrínsecas, suas tendências mais salutares, realizando a análise detida de 

títulos representantes desse gênero.  
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Na obra Dialética do Esclarecimento (1947), Theodor W. Adorno e Max Horkheimer 

realizam uma análise crítica da sociedade em geral, assim como das consequências da 

utilização de métodos mais tecnológicos provenientes do conhecimento racional e científico 

em detrimento da forma mítica de compreensão do mundo, a partir da qual o conhecimento se 

baseava na natureza, buscando esclarecer acontecimentos e conceitos. A reflexão promovida 

pelos expoentes filósofos é perpassada por alguns acontecimentos históricos, como o 

nazismo, o fascismo, o estabelecimento da cultura de massa, a ascensão da indústria cultural e 

os avanços tecnológicos.  

De acordo Verlaine Freitas, os filósofos Adorno e Horkheimer tecem, para além de 

uma crítica cultural, “uma análise bastante contundente do estado de coisas do capitalismo 

avançado, mostrando que o movimento do nazi-facismo não é algo periférico ao processo de 

modernização burguesa da cultura, tendo antes a ver com seus princípios mais substanciais.” 

(FREITAS, 2008, p. 11). Isso porque as novas tecnologias em ascensão foram instrumentos 

favorecedores para o sistema econômico capitalista, bem como para as elites. 

Na reunião de textos dessa obra, os integrantes da Escola de Frankfurt desenvolvem 

uma intensa discussão acerca dos princípios da racionalidade, a qual apoiada no conhecimento 

científico, gradualmente, substituiu a forma mítica de pensamento. O processo pelo qual os 

homens procuram se libertar das potências míticas da natureza, o desencantamento, traz 

consigo a esperança humana de liberdade. Por isso, a racionalização, empreendida através da 

filosofia e da ciência, tem início quando o homem se separa da natureza na tentativa de 

dominá-la.  

Para Adorno e Horkheimer: “o preço que os homens pagam pelo aumento de seu 

poder é a alienação daquilo sobre o que exercem o poder.” (ADORNO; HORKHEIMER, 

1947, p. 20). Isso porque a razão, ao ser utilizada para a dominação da natureza, assume, 

assim como a forma mítica, um caráter opressor e obscuro. E, por esse motivo, o 

esclarecimento se transformou em mito, porque a razão perdeu a sua reflexividade, e a 

natureza se tornou mero princípio de objetividade, o que colaborará para o processo de 

coisificação do homem, da arte e da subjetividade.  

A partir dessa reflexão, os filósofos entendem que o esclarecimento somente possuía 

uma nova roupagem, mas conduziu a sociedade a uma forma mítica mais refinada e 

totalitária. E, assim, a razão assumiu o princípio da forma mítica: a dominação. No entanto, os 

indivíduos inseridos nesse contexto não são capazes de tomar decisões de forma consciente, 

porque não conseguem analisar criticamente as situações em que estão envolvidos. Por isso, 
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na racionalidade instrumental, há certo moldar da subjetividade, que é possibilitado tanto pela 

lógica capitalista quanto pela indústria cultural.   

Entre os fragmentos filosóficos dessa obra, está presente o texto “A indústria cultural: 

o iluminismo como mistificação de massa” (2011), por meio do qual os filósofos alemães 

refletem sobre a inserção da arte na sociedade capitalista, obedecendo ao que eles nomeiam 

como o “ritmo de aço”, uma explícita referência ao maquinário industrial. Para eles, a arte 

padronizada e predeterminada pela mercantilização não pode ser considerada uma obra de 

arte autêntica, porque nessas não se encontra o verdadeiro pensamento crítico. Em vista disso, 

defendem a necessidade de que as autênticas obras sejam diferenciadas das obras de caráter 

mercadológico.  

Sob a ótica dos estudiosos alemães, a indústria cultural é a responsável por propagar 

tanto os avanços tecnológicos quanto a mercantilização dos desejos, o enrudecer dos sentidos 

e o declínio do pensamento crítico. Freitas esclarece que Adorno e Horkheimer preferem a 

expressão “indústria cultural” para evitar que seja confundida “com uma arte que surgisse 

espontaneamente no meio popular, que é algo bastante diferente” (FREITAS, 2008, p. 17). 

 Em desconformidade com a literatura popular, o que as obras oriundas da indústria 

cultural anseiam “é uma produção em série de bens culturais para satisfazer de forma ilusória 

necessidades geradas pela estrutura de trabalho e também para manter a carência por novos 

produtos.” (FREITAS, 2008, p. 17). Embora os filósofos alemães se detenham mais sobre as 

manifestações cinematográficas e sobre a música comercial, suas reflexões auxiliam a pensar 

sobre as obras literárias emergentes na indústria cultural. 

 Adorno e Horkheimer compreendem a arte como algo que não é produzido em série, 

nem de forma palatável para as massas, são obras que impõem um desafio para o leitor, como 

um enigma e, por isso, a obra se faz autêntica. Além disso, os filósofos se contrapõem à ideia 

de que a arte possui um fim em si mesma e asseveram que a arte possui uma “finalidade sem 

fim”. Sob essa perspectiva, a arte antecipa o que está por vir e, de certa forma, se opõe ao 

divertimento.  

Por outro lado, a indústria cultural oferece ao público “aquilo de que as pessoas 

carecem, devido ao cansaço gerado pelo trabalho no capitalismo, é o reforço de sua própria 

identidade, a satisfação de ter um eu engrandecido, forte, valorizado.” (FREITAS, 2008, p. 

18). Por meio das obras que vêm da indústria cultural, ocorre o reforço do mundo tal como ele 

é e essa experiência desencadeia prazer porque é consoladora e principalmente narcisística.  
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 Além disso, os estudiosos alemães criticam mordazmente a identificação imediata 

proporcionada pelos produtos da indústria cultural: “a cultura de massa como um todo é 

narcisista, pois ela vende a seus consumidores a satisfação manipulada de se sentirem 

representados nas telas do cinema e da televisão, nas músicas e nos vários espetáculos.” 

(FREITAS, 2008, p. 19). Desse modo, os autores repugnam a tendência de que a vida não 

deveria mais se distinguir do filme ou do espetáculo, de modo que essa projeção, portanto, 

desencadearia a atrofia da imaginação e do senso crítico: 

 

Os próprios produtos, desde o mais típico, o filme sonoro, paralisam aquelas 

faculdades pela sua própria constituição objetiva. Eles são feitos de modo que a sua 

apreensão adequada exige, por um lado, rapidez de percepção, capacidade de 

observação e competência específica, e por outro é feita de modo a vetar, de fato, a 

atividade mental do espectador, se ele não quiser perder os fatos que, rapidamente, 

se desenrolam à sua frente. (ADORNO; HORKHEIMER, 2011, p. 190). 

 

 Para Adorno e Horkheimer a indústria cultural propicia aos seus consumidores o 

divertimento, a distração e o prazer. No entanto, o preço a ser pago por tais sentimentos é a 

inibição da autonomia do pensamento, da criticidade e da dor, uma vez que “o prazer congela-

se no enfado, pois que, para permanecer prazer, não deve exigir esforço algum, daí que deva 

caminhar estreitamente no âmbito das associações habituais. O espectador não deve trabalhar 

com a própria cabeça; o produto prescreve qualquer reação.” (ADORNO; HORKHEIMER, 

2011, p. 202). Por essa razão, na base do entretenimento propiciado pelos produtos/obras da 

indústria cultural se instaura o estado de impotência, o qual tende a aumentar gradativamente 

conforme o consumo dessas obras se intensifica.  

Com base nessas questões críticas levantadas pelos filósofos, evidencia-se como “a 

indústria cultural e a arte, de acordo com as concepções que demos de cada uma, mostram-se 

como profundamente diferentes, podemos dizer até opostas uma à outra.” (FREITAS, 2008, p. 

52). Por conseguinte, na ótica de Adorno e Horkheimer, a obra de arte de fato realiza aquilo 

que as obras da indústria cultural forjam realizar. Por outro lado, Freitas à guisa de uma 

conclusão da sua leitura das obras de Adorno, pondera que “podemos aceitar a ideia de que há 

obras que compartilhem alguns traços de obra de arte em sentido estrito, tal como é concebido 

por Adorno, mas que possuam também elementos da cultura narcisista da indústria cultural.” 

(FREITAS, 2008, p. 52).  

A ideia do crítico de que haja elementos culturais “intermediários” indica certa 

relativização do pensamento de Adorno e Horkheimer, com a justificativa de que não é 
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possível demarcar objetivamente os domínios da arte: “de uma obra de arte radical, que aspira 

à autonomia na relação com seu contemplador, e de cultura de massa, que vive em função dos 

desejos e expectativas de quem a consome, integrando-se em um contexto de consumo.” 

(FREITAS, 2008, p. 52). A partir das perspectivas expostas, parece problemático fixar 

fronteiras rígidas entre os dois campos. 

Umberto Eco, em Apocalípticos e Integrados (2011), retoma a visão dos filósofos da 

Escola de Frankfurt e tece uma discussão sobre os produtos/obras da indústria cultural, 

ironizando o olhar catastrófico e a postura elitista e aristocrática do gosto que os estudiosos 

alemães expressam. No capítulo “Cultura de massa e ‘Níveis’ de cultura”, Eco dá início às 

suas questões a partir de um trecho de Fedro (370 a.C), no qual Sócrates e Fedro dialogam 

acerca do advento da escrita e o prejuízo à memorização que esta acarretaria. Nesse excerto, a 

escrita é condenada porque ninguém se recordaria por esforço próprio, usando a memória, em 

razão de tudo estar registrado sempre que houvesse a necessidade de recobrar qualquer 

elemento do saber e/ou da cultura.  

Diante desse diálogo, o crítico italiano aponta como na contemporaneidade se torna 

improvável o uso da memória como único instrumento de sabedoria e ressalta o objeto livro 

como um suporte do registro escrito passível de fruição. A retomada do texto de Platão ilustra 

como as modificações culturais colocam em crise um “modelo cultural” precedente. Assim, é 

preciso considerar que esse novo instrumento, a escrita, - e de maneira semelhante todas as 

outras modificações dos instrumentos culturais no decorrer da história, como a Revolução da 

Imprensa - age no contexto de uma humanidade modificada. Essa percepção de que o homem 

não é mais o mesmo e, por consequência, o modelo cultural também não, contradiz a 

percepção dos filósofos da Escola de Frankfurt e auxilia compreender o motivo pelo qual o 

mass media é entendido de maneira extremamente estigmatizada por eles.  

Com relação a isso, o crítico pondera: “alguns os julgam cotejando-lhes o mecanismo 

e os efeitos com um modelo de homem renascentista, que, evidentemente (não só por causa 

do mass media, mas também dos fenômenos que tornaram possível o advento dos mass 

media), não mais existe.” (ECO, 2011, p. 35). A crítica de Umberto Eco é direcionada aos 

frankfurtianos, os quais, ao tratarem da indústria cultural, sustentam um modelo de homem 

que não existe mais em um novo contexto sociocultural. Por esse motivo, o crítico italiano os 

acusa de serem portadores de uma miopia histórica: 
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O advento da era industrial e o acesso das classes subalternas ao controle da vida 

associada, estabeleceu-se, na história contemporânea, uma civilização dos mass 

media, cujos sistemas de valores deverão ser discutidos, e em relação à qual será 

mister elaborar novos modelos ético-pedagógicos. Nada disso exclui o julgamento 

severo, a condenação, a atitude rigorista: mas aplicados em relação ao novo modelo 

humano, e não em nostálgica referência ao velho. (ECO, 2011, p. 35) 

 

Ao considerar um novo modelo humano, a cultura de massa é metaforicamente 

colocada no banco dos réus, de modo que Eco (2011) elencará uma série de tomadas de 

posição e julgamentos de valor de acusação e de defesa para com os mass media. Assim, de 

início, o crítico traz a posição de Nietzsche, o qual entende a cultura de massa e o seu aparato 

jornalístico como uma “enfermidade histórica”.  

Por outro lado, Eco considera que esse julgamento do filósofo alemão integra a 

polêmica sobre os gêneros da literatura de massa, que envolve: “a desconfiança ante o 

igualitarismo, a ascensão democrática das multidões, o discurso feito pelos fracos para os 

fracos, o universo construído não segundo as medidas do super-homem, mas do homem 

comum.” (ECO, 2011, p. 36). Perante essa observação, Eco defenderá que a base de cada 

intolerância e/ou desprezo para com a cultura de massa possui uma raiz aristocrática, a qual 

constitui uma posição contra as massas. 

Com a cultura de massa ainda no banco dos réus, Eco (2011, p. 40) trata de algumas 

“peças de acusações” e, dentre essas, faz-se oportuno destacar algumas proposições a fim de 

compreender a estrutura e as especificidades dessas modalidades literárias. O autor pontua 

que os mass media ao invés de simbolizarem ou sugerirem uma emoção aos seus leitores, 

entregam-na confeccionada. Assim, as obras da cultura de massa tendem a provocar a emoção 

no próprio leitor e, sendo essas elaboradas para o entretenimento, atingem a camada mais 

superficial dos sentidos.  

O autor esclarece que as obras oriundas do mass media desencorajam o esforço do 

indivíduo diante de uma nova experiência literária mais elaborada. Isso ocorre porque essas 

obras privilegiam uma postura mais passiva e acrítica diante dos textos e do mundo, uma vez 

que são feitas para o entretenimento e, por isso, buscam atingir o nível mais superficial da 

atenção do indivíduo. A partir desses objetivos, os mass media reafirmam aquilo que já é 

pensado e está, de certa forma, estabelecido no presente através da imposição de símbolos de 

universalidade. Por essa razão, sob a perspectiva de Eco, a individualidade é intensamente 

reduzida em detrimento dessas características.  Para além disso, o crítico destaca que os mass 

media, atendendo as demandas de mercado em consonância às articulações de markenting e 
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publicidade, procuram reafirmar aquilo que o público pensa, assim como induzem e moldam 

o desejo do público. 

Zilberman (1987, p. 102) também tenta compreender o que caracteriza intrinsecamente 

a literatura de massa. A especialista pontua primeiramente que a criação do best-seller é 

motivada pela possibilidade de vendas desse produto, de modo que, a fórmula de “sucesso de 

vendas” desse gênero é repetida à exaustão, até que outra surja e assim por diante. Em 

seguida, a estudiosa considera que o fato de os textos literários assim produzidos serem pouco 

duráveis é assinalado. Um exemplo disso é o reinado do folhetim, o qual é praticamente 

desconhecido na contemporaneidade.  

A pouca durabilidade desses textos literários, conforme exposto também pelos estudos 

de Thompson (2013), não condiz com as estruturas das grandes obras canônicas porque essas 

permanecem vivas e significantes independentemente das transformações ocasionadas pelo 

tempo, enquanto os best-sellers tendem a perecer devido às temáticas e ao estilo de escrita 

que perdem a “validade”. Por fim, a estudiosa destaca como a literatura de massa tende mais 

para mercadoria do que para objeto estético, uma vez que, para o mercado, promover 

experiências confortantes de leitura parece ser mais imperativo que romper com o horizonte 

de expectativa do leitor.  

A estudiosa chama a atenção ao evidenciar que, embora os gêneros da literatura de 

massa tenham uma “fórmula”, as leis que regem suas criações não são as mesmas para todos 

eles, nem são semelhantes aos modelos de literatura com recursos mais complexos de 

elaboração temática e estética: o cânone. Por isso, a particularidade de cada gênero da 

literatura de massa deve ser respeitada e devidamente estudada pela Teoria Literária: 

 

São estas leis de criação, com os efeitos que implicam para o público e a sociedade – 

incluindo-se aí os aspectos condenados como alienantes ou as atitudes qualificadas 

como orientadas para o mercado -, que precisam ser levadas em conta, porque, boas 

ou más, certas ou erradas, artisticamente válidas ou não, são elas que exercem a 

função desmistificadora. (ZILBERMAN, 1987, p. 107) 

 

 Para Zilberman, a função desmistificadora dos gêneros da cultura de massa se deu a 

partir do momento em que esses obtiveram considerável status e reconhecimento no horizonte 

das teorias literárias. A perspectiva da estudiosa vai ao encontro das proposições de defesa da 

cultura de massa elencadas por Eco, principalmente, a que diz: “a execrada cultura de massa 

de maneira alguma tomou o lugar de uma fantasmática cultura superior; simplesmente se 
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difundiu junto a massas enormes que, tempos atrás, não tinham acesso aos bens de cultura.” 

(ECO, 2011, p. 44). 

 Eco (2011) esclarece que a cultura de massa não nasce relacionada somente aos 

problemas acarretados pelo sistema capitalista, mas também com o emergir de uma sociedade 

em que todos os cidadãos participam da vida pública, do consumo e da fruição, portanto, no 

contexto de uma sociedade industrial. Por fim, o crítico se contrapõe à ideia de que os mass 

media seriam conservadores da estilística e da cultura por repetirem um modelo narrativo. E, 

defende que os gêneros da cultura de massa constituem novas linguagens, novos estilemas
7
 e, 

por essa razão, desencadeiam certa renovação do literário. Assim, há um redimensionamento 

do literário, o qual busca seduzir o leitor para o texto.  

 A estrutura dialética do pensamento de Eco em Apocalípticos e Integrados (2011) 

segue o rigor de um gênero oriundo do pensamento filosófico da Idade Média: as quaestiones 

disputatae. Por meio dessa estrutura, as questões mais essenciais das vivências humanas eram 

postas e, se necessário, divididas em artigos, os quais se organizam em duas tomadas de 

posição distintas acerca do mesmo assunto, discutidas e retomadas pelo Mestre para 

conclusões.  

De maneira correspondente, Eco apresentou as duas perspectivas acerca da cultura de 

massa: a favorável e a desfavorável. Ao caminhar para sua tentativa de conclusão, ele 

evidencia como a problemática quanto aos gêneros de massa é mal formulada porque os 

estudiosos não se atentam à análise desses produtos que sofrem as coerções de mercado: 

“raramente se leva em conta o fato de que, sendo a cultura de massa, o mais das vezes, 

produzida por grupos de poder econômico com fins lucrativos, fica submetida a todas as leis 

econômicas que regulam a fabricação, a saída e o consumo dos outros produtos industriais.” 

(ECO, 2011, p. 49). 

 Devido a essa relação estreita dos produtos da indústria cultural, com o poderio 

econômico e com as leis que regem o mercado, sobressaem as características aculturais dessas 

obras, tais como: atender aos anseios do grande público e não promover embates com a 

linguagem. Além disso, há a criação de mecanismos que provoquem no público leitor o 

                                                           
7
 Para Umberto Eco (2011), o conceito do vocábulo estilema consiste em um elemento constante ou em um 

conjunto de características que identifica ou distingue um estilo, um movimento artístico e literário, um autor 

e/ou um gênero literário. A partir dessa compreensão, o crítico italiano se posicionará a favor do transitar entre 

um estilema e outro sem que esse movimento seja compreendido de maneira depreciativa.   
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desejo de ler determinadas obras, o que deságua no consumo ostensivo dessas e, 

consequentemente, no retorno financeiro para as grandes editoras.  

Embora esses aspectos valham para qualquer obra que circule dentro de uma 

sociedade de mercado capitalista, eles ocorrem de maneira mais contundente em obras que 

recebem a designação de best-sellers. Essas atividades do mercado editorial demonstram e 

reafirmam que “a cultura de massa é um fato industrial e, como tal, sofre muitos dos 

condicionamentos típicos de qualquer atividade industrial.” (ECO, 2011, p. 49). Em meio a 

essa problemática, Eco defende que o erro dos apologistas da cultura de massa é afirmar que 

ela seja boa em si enquanto o erro dos apocalípticos-aristocráticos é pensar que ela seja 

radicalmente má.  

Diferentemente dessas duas posturas, para o crítico, o problema consiste em identificar 

como as obras oriundas do mass media podem veicular valores culturais. Para Eco, embora a 

fabricação de livros tenha se tornado um fato industrial e carregue consigo alguns aspectos 

negativos dessa forma de produção, na indústria editorial há quem produza objetos de 

consumo cultural e quem produza cultura. Esse último, sob essa perspectiva, aceita a lógica 

industrial dos livros para outros fins que ultrapassam os fins lucrativos da indústria:  

 

Nela se acham inseridos homens de cultura, para os quais o fim primeiro (nos 

melhores casos) não é a produção de um livro para vender, mas sim a produção de 

valores para cuja difusão o livro surge como o instrumento mais cômodo [...] ao lado 

de “produtores de objetos de consumo cultural”, agem “produtores de cultura” que 

aceitam o sistema da indústria do livro para fins que dele exorbitam.” (ECO, 2011, 

p. 50) 

 

 Eco defende também que os homens de cultura deveriam intervir ativamente no estudo 

do campo das comunicações de massa. O estudioso considera que tal intervenção crítica 

poderia corrigir a convicção de que a cultura de massa seja a produção de uma pequena 

quantidade de cultura para as massas, realizada por uma elite de produtores. Essa defesa parte 

da seguinte problemática que envolve a cultura de massa: “ela é hoje manobrada por “grupos 

econômicos” que miram fins lucrativos, e realizada por “executores especializados” em 

fornecer ao cliente o que julgam mais vendável, sem que se verifique uma intervenção maciça 

dos homens de cultura na produção.” (ECO, 2011, p. 51). Desse modo, para o autor, não se 

trata de excluir a presença de um grupo culto de produtores e nem de uma massa de fruidores, 

mas tornar essa relação dialética a fim de que os dois lados interpretem as instâncias e as 

especificidades de cada um.   
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 O ideal de cultura um tanto quanto democrática sustentado por Eco (2011) abre espaço 

para a consideração do conceito dos três níveis de cultura: high, middle e low. De acordo com 

essa ótica, os níveis não correspondem a uma nivelação classista, não representam graus de 

complexidade, assim como não coincidem com os níveis de validade estética, mas 

representam o que o autor entende por “transmigração de estilemas”.  

O movimento preconizado por esse conceito representa o trânsito da fruição de um 

nível superior para um nível inferior ou vice-versa. Nesse sentido, o autor sustenta: “existem 

produtos que, nascidos a certo nível, resultam consumíveis a nível diverso, sem que o fato 

comporte um juízo de complexidade ou de valor [...] tais produtos apresentam possibilidades 

fruitivas diversas.” (ECO, 2011, p. 54). De maneira análoga, o autor pondera que não 

necessariamente o gosto high Brow é o das classes dominantes e explicita a chance de 

produtos de nível low brow serem questionados como obras de arte de absoluta validade. 

 O crítico italiano assegura, mais adiante, que é de direito dos leitores variar entre os 

níveis em momentos diferentes do dia e da vida: 

 

Entre o consumidor de poesia de Pound e o consumidor de um romance policial, de 

direito, não existe diferença de classe social ou de nível intelectual. Cada um de nós 

pode ser um e outro, em diferentes momentos de um mesmo dia, num caso, 

buscando uma excitação de tipo altamente especializada, no outro, uma forma de 

entretenimento capaz de veicular uma categoria de valores específica. (ECO, 2011, 

p. 58) 

 

Por meio dessa afirmativa, ele evidencia que a possibilidade de fruir obras de 

diferentes níveis é um direito, mas não há como negar o problema político-social de que - pela 

falta de escolaridade e de mediação literária coerente – o leitor pode ter dificuldade de 

transitar entre os níveis por aspectos que extrapolam o âmbito textual. Para o autor, as obras 

da cultura de massa só serão compreendidas se houver a aceitação de que os níveis são 

complementares e todos eles passíveis de fruição pelos mesmos leitores. Sob essa perspectiva, 

há a desconstrução da ideia de que determinados leitores devem ler somente obras que, de 

certa forma, correspondem aos seus níveis, para a defesa de que aos leitores seja oportunizada 

a leitura de obras dos três níveis.  

 A partir da leitura desse texto de Eco é que o ensaísta brasileiro José Paulo Paes 

iniciará sua discussão acerca da literatura de entretenimento no livro Aventura literária 

(1990). Para Paes, a literatura de entretenimento é uma parte da cultura de massa e essa é 

distinta da cultura de proposta ou cultura erudita, como nomeado por Eco (2011). A dicotomia 



44 
 

entre os dois tipos de cultura leva o autor a destacar as suas especificidades e, ao estabelecê-

las, se afasta das propostas mais “integrativas” do teórico italiano.  

Para Paes (1990, p. 25), as obras da cultura de proposta oferecem aos seus leitores uma 

visão de mundo singular, original e problematizadora, enquanto as obras da cultura de massa 

tendem a não aguçar a crítica e o esforço intelectual do leitor. Isso se dá porque as obras da 

cultura de massa optam pelo uso de recursos já consagrados e repetitivos: 

 

Na cultura de massa, a originalidade de representação tem importância muito menor. 

A fim de satisfazer ao maior número possível de seus consumidores, as obras dessa 

cultura se abstêm de usar recursos de expressão que, por demasiado originais ou 

pessoais, se afastem do gosto médio, frustrando-lhe as expectativas. (PAES, 1990, p. 

26). 

 

 Além dessas diferenciações, o ensaísta retoma os níveis debatidos pelo crítico Dwight 

MacDonald para distinguir o que se entende por masscult e por midcult. O termo masscult 

está associado às histórias em quadrinhos, aos filmes exibidos pela televisão, ou seja, aquilo 

que atende, no nível mais popular, ao gosto das massas. Já o termo midcult está relacionado às 

obras best-sellers de ficção divulgadas pela imprensa e comercializadas em livrarias, as quais 

pretendem atender às necessidades do consumidor de nível médio, esse que tende a manifestar 

maiores exigências de leitura.  

A partir desses conceitos, a literatura de entretenimento midcult é entendida por Paes 

como “degrau de acesso” para a literatura de um patamar mais elevado: a literatura erudita ou 

de proposta. Nesse alto patamar, “o entretenimento não se esgota em si mas traz consigo um 

alargamento da percepção e um aprofundamento da compreensão das coisas do mundo.” 

(PAES, 1990, p. 28). O que Paes qualifica como literatura de proposta se aproxima do 

conceito de literatura clássica ou canônica postulado por críticos como Ítalo Calvino (1993) e 

Harold Bloom (1994), cujas reflexões serão apresentadas mais adiante neste trabalho. 

 Devido à inexistência de uma literatura brasileira de entretenimento de bom nível e 

com vigor, Paes levanta questionamentos contundentes para compreender a razão disso: “será 

que se trata de alguma espécie de incapacidade nacional para a criação dessa modalidade de 

cultura de massa?” (PAES, 1990, p. 35). E, em busca dos culpados para tal situação, o 

ensaísta acusa o reinado da televisão em um país que ainda possui uma alta taxa de 

analfabetismo, em que antes de estabelecer o gosto e o hábito da leitura, o público foi atraído 

pelo áudio-visual; a comodidade para as editoras em adquirir os direitos para traduzir best-
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sellers estrangeiros já populares e legitimados pela publicidade e, por último, acusa a 

dificuldade de o escritor profissionalizar-se em um país com público leitor reduzido.  

Por outro lado, Paes (1990, p. 37) demonstra que, devido à estreita relação do mercado 

livreiro com a esfera escolar, algumas editoras encomendam obras de cunho paradidático a 

autores considerados bons. Essa estratégia adotada pelas editoras conquista tiragens que 

excedem os três mil exemplares e, de acordo com a perspectiva do autor, estimula a produção 

de literatura de entretenimento de “bom nível”. 

 Acerca do que significa a literatura de entretenimento de qualidade, Eco, no ensaio 

“Ironia intertextual e níveis de leitura” (2003), considera que um “best-seller de qualidade” é 

aquela obra que possui mérito artístico e, mesmo assim, agrada ao público. Essas obras 

podem fazer uso de recursos que eram destinados somente à arte considerada culta. Com 

relação a isso, o crítico italiano afirma que essa é uma característica oriunda do pós-

modernismo: “propor contos capazes de atrair um grande público, mesmo que empreguem 

referências doutas e soluções estilísticas ‘cultas’ ou (nos casos mais felizes) porque sabem 

fundir ambos os componentes de modo não tradicional.” (ECO, 2003, p. 202). Contudo, Eco 

assegura que ainda não é um consenso entre teóricos e críticos da literatura se o best-seller de 

qualidade é um romance popular com marcas e estratégias da cultura erudita ou se é um 

romance “culto” que se tornou popular.  

 Para o autor, em uma observação a partir da sociologia da recepção, o best-seller de 

qualidade dependeria mais das transformações do público ledor do que de um projeto de 

poética. As transformações nos leitores, as quais Eco (2003) se refere, estabeleceram duas 

formas de leitura: uma em que há certo enfado do leitor perante os textos consoladores e a 

busca por textos mais desafiadores; e outra em que os leitores dominam diferenciadas técnicas 

de leitura e, por isso, não se sentem embaraçados diante dos best-sellers de qualidade. Nessa 

perspectiva de uma literatura de entretenimento mais elaborada artisticamente, o autor 

pondera que esse não é um fenômeno novo e muito menos extraordinário. 

Um estudioso que também contribui para essa discussão é Italo Calvino, que, em Por 

que ler os clássicos (1993), afirma que “os clássicos são aqueles livros que chegam até nós 

trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que 

deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram (ou mais simplesmente na linguagem ou 

nos costumes).” (CALVINO, 1993, p. 9). Nesse sentido, as instituições escolares possuem um 

papel importante para a legitimação e preservação das obras clássicas. Sobre isso, Calvino 

afirma: 
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A escola deve fazer com que você conheça bem ou mal um certo número de 

clássicos dentre os quais (ou em relação aos quais) você poderá depois reconhecer os 

“seus” clássicos. A escola é obrigada a dar-lhe instrumentos para efetuar uma opção: 

mas as escolhas que contam são aquelas que ocorrem fora e depois de cada escola. 

(CALVINO, 1993, p. 13). 

 

Assim, o contato com os clássicos de uma cultura é entendido como parte do processo 

de formação dos clássicos individuais de leitores singulares, das preferências subjetivas. Do 

ponto de vista etimológico, Lajolo (2018, p. 28) evidencia que o termo clássico deriva do 

latim classis, que significa classe de escola e remete às recomendações escolares de obras 

literárias latinas, gregas e romanas para as classes. Sob outra ótica etimológica, clássico é 

oriundo do latim classicus, termo que referenciava o cidadão da classe social mais elevada de 

romanos. Na contemporaneidade, o uso de “clássico”, na qualidade de adjetivo, pretende 

referenciar grandes obras da cultura humana, de reconhecida qualidade, formando um valioso 

e legitimado patrimônio cultural.  

Nesse sentido, Calvino ao apresentar e comentar quatorze propostas de definição do 

que definiria uma obra clássica, pontua que os clássicos são livros que quando lidos na 

juventude e relidos na maturidade sempre revelarão níveis de significados a mais, tanto com 

relação à obra quanto em relação ao próprio sujeito leitor. Assim, os clássicos são obras que 

não esgotam seus sentidos numa leitura unívoca e provocam o encontro do leitor consigo 

mesmo, uma vez que para o autor: “existe uma força particular da obra que consegue fazer-se 

esquecer enquanto tal, mas que deixa sua semente.” (CALVINO, 1993, p. 10). A semente 

deixada pela leitura de um clássico auxilia o homem a pensar sobre a essência de sua 

existência e lhe devolve a humanidade que o atual ritmo de vida constantemente repreende.  

Outro estudo que se ocupa da literatura canônica é O cânone ocidental (1994), de 

Harold Bloom, que tentou isolar as particularidades de 26 obras literárias, as quais 

contribuíram para que elas fizessem parte do cânone. Apesar de o crítico elaborar uma seleção 

de obras de acordo com um critério de julgamento de ordem pessoal e apresentar uma visão 

elitista de literatura, é um estudo importante para refletir sobre o que faz uma obra e/ou autor 

serem compreendidos como canônicos. Como resposta, o estudioso cita a originalidade e a 

estranheza que a obra pode despertar no receptor, aspectos esses que não estariam presentes 

com intensidade nas obras mais voltadas para as demandas do público e do mercado.  

Nesse sentido, Bloom afirma: “quando se lê pela primeira vez uma obra canônica, 

encontra-se mais um estranho, uma surpresa misteriosa, do que uma realização de 
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expectativas.” (BLOOM, 1994, p. 13). Para o autor, as obras desse ambiente literário possuem 

uma capacidade de provocar o leitor para que ele se sinta estranho e sinta sempre o cheiro de 

originalidade pairando no ar. Embora a marca de originalidade seja um preponderante fator 

para adentrar no cânone, Bloom evidenciará como a tradição e os escritores precursores 

exercem influências nos escritores vindouros e na tessitura literária dos representantes do 

cânone. 

Para Bloom, um escritor só entra na estreiteza do cânone literário se dispor do que ele 

nomeia por “força poética”, a qual é constituída como um amálgama dos seguintes elementos: 

“domínio da linguagem figurativa, originalidade, poder cognitivo, conhecimento, dicção 

exuberante.” (BLOOM, 1994, P. 36). Na perspectiva do crítico, esses traços que sugerem um 

hermetismo da obra literária seriam intrínsecos ao cânone literário e caminham não para 

provocar prazer em seu leitor “mas o elevado desprazer ou prazer mais difícil que um texto 

menor não dará” (BLOOM, 1994, p. 37).  

Desse modo, o posicionamento elitista de Bloom fica ainda mais evidente, sobretudo 

quando afirma que o cânone, enquanto autêntico pensamento cultural, existe para impor 

limites e para estabelecer um “padrão de medida” no campo literário. Nesse padrão, estão 

imbuídos o que ele entende por “poder estético” e “autoridade”, os quais singularizam os 

textos na luta por sobrevivência e, portanto, “o Cânone Ocidental é uma espécie de lista de 

sobreviventes” (BLOOM, 1994, p. 44). A perspectiva deste autor tende a um movimento de 

intensa exclusão, de modo que a presença de uma obra no cânone parece se assemelhar à 

teoria da seleção natural, postulada por Charles Darwin, em que somente os mais aptos 

sobrevivem.  

Sob outra perspectiva, a partir de um posicionamento mais voltado para as questões 

que circundam a Literatura Infantil e Juvenil, a escritora argentina María Teresa Andruetto 

(2012) também expõe algumas reflexões sobre o que entende por cânone. A autora, 

recorrendo a uma breve pesquisa no dicionário castelhano sobre o conceito de cânone, 

observou que esse vocábulo estava estreitamente relacionado à ideia de norma, regra e 

modelo, o que vai ao encontro das considerações de Bloom. No entanto, essa acepção não se 

mostrou suficiente para a complexidade desse ambiente e, por isso, preferiu a imagem de que 

“a literatura seja um redemoinho sempre se desacomodando” (ANDRUETTO, 2012, p. 33), o 

que implicaria em uma relação dinâmica entre o canônico e o não canônico. Para a escritora, o 

cânone precisa do não canônico para se estabelecer e seria desse exterior do redemoinho, o 

qual não é canonizado, que originarão as reservas da literatura vindoura. 
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Além disso, a escritora comenta que os melhores livros são aqueles que abrem “em 

nós uma fenda que não nos permite esquecê-los [...] aloja em nossa memória, continua nos 

questionando acerca de nós mesmos.” (ANDRUETTO, 2012, p. 35). Por meio dessa ótica, 

Andruetto parece reconhecer que uma obra canônica se distancia tanto do que é confortador 

quanto do que é cômodo. 

A divisão da literatura em dois campos com especificidades distintas coloca em uma 

dicotomia obras que são entendidas socialmente como consoladoras, não inovadoras, 

previsíveis e provocadoras de um prazer banal de um lado e obras compreendidas como 

provocadoras, inesperadas e que suscitam um prazer de ordem superior ao outro. A partir 

dessa percepção, Eco, no ensaio “O texto, o prazer, o consumo” (1989), questiona se seria 

possível fixar fronteiras distanciadas entre os referidos campos e, inclusive, indaga o que 

significa atender ou romper com o horizonte de expectativas de um leitor. A partir disso, ele 

defende que essas noções apresentam certa relatividade e dependem de aspectos não somente 

objetivos de um texto, mas, também, da bagagem de leitura de quem o lê.  

Ao levantar indagações sobre obras que atendem às solicitações de um leitor passado e 

ainda continuam a fascinar leitores do futuro, exemplifica com Robinson Crusoé que no 

século XVIII surgiu como uma obra consoladora, de cunho moral e pedagógico e que 

provocava identificações para com seus leitores. No entanto, Eco ressalta que esse é “um 

grande livro numa época em que ler para divertir-se, e ler romances para encontrar modelos 

de identificação, é um gesto inovador de um leitor pertencente a uma classe que surge.” 

(ECO, 1989, p. 104). Em contrapartida, na contemporaneidade, a referida obra não é mais um 

sucesso de vendas. 

 Para Eco, o sucesso que um livro pode obter depende da maneira como se relaciona 

com o seu público leitor, uma vez que “toda obra ‘pequena’ atende às solicitações do público 

que individualizou, ao passo que toda ‘grande’ obra cria as solicitações do público que decide 

formar.” (ECO, 1989, p.104). Sendo assim, entre o ato do leitor individualizar uma obra e o 

ato da obra formar um leitor é preciso considerar dois tipos de leitor modelo, pontuados por 

Eco: o leitor vítima e o leitor crítico. O primeiro age com certa passividade diante do texto 

literário e tende mais para leituras “gastronômicas”, enquanto o segundo tipo de leitor se 

atenta de forma mais detida para os recursos estilísticos da obra e tende a empreender leituras 

mais desafiadoras.  

Na sequência, o autor demonstra, com base em dados de vendas de obras de autores 

italianos, que o sucesso não explica tudo e pondera, sobretudo, que o furor de vendas das 
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respectivas obras deve ser examinado tendo como pano de fundo o contexto da época em que 

surgem. Para além disso, o autor afirma que a obra deve ser pensada também em relação às 

bagagens de leitura dos seus leitores posteriores, pois, assim, é possível perceber que se uma 

obra nasce com determinadas intenções de consumo pode, num período adiante, tornar-se 

estímulo para leituras mais elaboradas.  

Dessa maneira, Eco (1989) segue o trajeto de seu texto em busca do objetivo 

norteador: mostrar as deficiências das categorias, tais como consumo, inovação, vanguarda e 

experimentalismo e como esses fenômenos podem ser percebidos por várias teorias 

complementares e não excludentes como se vinha constituindo até o momento. Por isso, o 

crítico italiano ressalta: 

 

Se as teorias antigas não nos satisfazem, não é porque o próprio conceito de teoria 

deva ser questionado. É que o crescimento dos fenômenos, as inter-relações de 

produção e fruição no campo da arte, a consciência cada vez maior que estamos 

adquirindo sobre esses fatos obrigam a proceder com maior prudência e a coletar 

materiais para teorias futuras, mais inteligentes, mais flexíveis. (ECO, 1989, p. 109). 

 

O autor demonstra ainda como a estética moderna reconheceu, a partir do Maneirismo, 

que a obra de arte deve ter como característica a originalidade ou inovação, colocando em 

crise as expectativas do público ledor. Por outro lado, as obras produzidas pelos meios de 

comunicação de massa, são entendidas pela estética moderna como objetos produzidos em 

série, a qual visa atender as expectativas do leitor ao repetir um modelo sempre igual.  

A partir dessas considerações, o autor defende que “a estética moderna sabia que 

muitas obras de arte originais podem ser produzidas usando elementos pré-fabricados e “em 

série” e, para ela, da serialidade podia nascer a originalidade” (ECO, 1989, p. 121). 

Entretanto, ele tece uma problematização não do produzir em série, mas do fingir produzir 

algo novo e original enquanto há a reprodução do mesmo conteúdo elementar. A prática da 

repetição, portanto, é um traço comum aos meios de comunicação de massa e foi considerada 

como uma “serialidade degenerada” pela cultura erudita predominante da época. 

De acordo com Eco, na pós-modernidade há uma estética da repetição, que retomaria 

um julgamento de valor positivo, oriundo da era Clássica, sobre a padronização de modelos 

ou padrões artísticos. E, sobre a tentativa de retomar as variadas formas de repetição 

propagadas pelos meios de comunicação de massa, o crítico esclarece o que entende por 

repetição: “devemos então definir um primeiro significado de ‘repetir’ segundo o qual o termo 

significa reproduzir uma réplica do mesmo tipo abstrato” (ECO, 1989, p. 122).  
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Com base nisso, o crítico italiano estuda uma tipologia da repetição por meio das quais 

as obras são apresentadas aos leitores como dotadas de originalidade mesmo enquanto 

repetem o que já é conhecido. É comum que recursos formais considerados refinados, como a 

metalinguagem, constantemente migrem para a literatura de massa, criando uma dificuldade 

de diferenciar o artificialismo da originalidade.  

Nesse sentido, o primeiro tipo de repetição estudado por Eco consiste na retomada de 

um tema de sucesso, procedimento oriundo de uma decisão preponderantemente comercial; o 

segundo representa o decalque, por meio do qual é possível reformular, plagiar ou reescrever 

uma história de sucesso; o terceiro equivale à série, no qual é constituída uma estrutura 

narrativa fixa em flash-back ou em espiral e, independente dos tipos: “a série consola o leitor 

porque premia a sua capacidade de prever; ele fica feliz porque se descobre capaz de 

adivinhar o que acontecerá, e porque saboreia o retorno do esperado.” (ECO, 1989, p. 124). Já 

o quarto se refere à saga, a qual, diferentemente da série, segue um processo histórico, 

geralmente, em linha contínua; por fim, o quinto tipo trata-se de um dialogismo intertextual, o 

qual consiste em citar obras precedentes, constituindo, assim, homenagem, paródia, ironia, 

entre outros. 

Mesmo que as estratégias de repetição se tornem produtíveis e comerciáveis, Eco 

reconhece que nada impede que os tipos de repetição tenham condições para alcançar o valor 

estético. Assim, será demonstrado que as formas de repetição estudadas podem contribuir 

para que as obras seriais “subam um degrau” em direção às pretensões estéticas. E, a partir 

desses apontamentos, ele evidenciará que uma tipologia da repetição não é o suficiente para 

estabelecer as diferenças de valor estético de uma obra literária. Desse modo, para o autor, o 

importante não é perceber o que é repetido, mas, sim, as minúcias das variáveis entre as obras 

seriais.  

Diante do percurso teórico exposto, a ascensão do ambiente literário mais voltado para 

as tendências que envolvem o mercado editorial e as expectativas do grande público foi 

possibilitada pela ascensão do capitalismo burguês aliada à gradual qualificação, 

profissionalização e ampliação dos mecanismos tecnológicos oriundas da formação e da 

consolidação do âmbito editorial. Além desses aspectos, as obras que compõem esse ambiente 

possuem a propensão a atender aos interesses mais imediatos do leitor, os quais, conforme 

evidenciado por Adorno e Horkheimer, são forjados pela própria indústria cultural. Isso 

possibilita certa garantia de procura e de consumo dessas obras. 
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Apesar dos escassos estudos que se ocuparam detidamente desse fenômeno editorial, é 

comum, entre os teóricos, o uso dos termos “literatura de massa”, “literatura de 

entretenimento”, “mass media” e “best-seller” para se referirem às obras com estreita ligação 

com a indústria cultural. No entanto, a análise formal e temática de um título desse ambiente 

literário, Mau começo (1999), em consonância com sua recepção pelo público potencial 

evidenciará a maneira como esses termos, quando compreendidos de forma unilateral ou 

generalizante, considerando as obras que recebem essas designações como produtos 

simplificados, são passíveis de discussão. Isso porque os termos se mostram insuficientes para 

designar essa obra, devido ao fato de Mau começo não se encaixar completamente no campo 

das compreensões do best-seller como uma obra que simplesmente atende aos apelos do 

público.  

 

1.3 - Um olhar sobre Mau começo, de Lemony Snicket 

A antropóloga Silvia Helena Simões Borelli (1996) realizou uma pesquisa sobre a 

literatura e a cultura de massa no Brasil, direcionando sua observação para as articulações e 

publicações da editora Ática. Segundo Borelli, para os produtores culturais dessa editora não 

há apenas um mercado editorial no Brasil, mas mercados que se organizam e funcionam de 

formas diversificadas, embora o objetivo deles seja o mesmo: a venda de livros. Dessa forma, 

pensar o campo editorial de forma mais segmentada auxilia no processo de distinção do 

campo dos livros didáticos e paradidáticos dos de ficção ou não-ficção, uma vez que cada um 

desses campos possui algumas particularidades no que concerne à produção, à circulação e ao 

consumo.  

Sob a ótica de Borelli, um dos segmentos que compõe o todo do mercado editorial 

brasileiro é aquele correspondente aos livros “vendidos aleatoriamente”, isto é, livros com 

procura e seleção sem necessariamente a mediação formal dos agentes de livros, o que 

corresponderia a uma situação de livre escolha por parte do leitor. E, inserido nessa parcela de 

mercado, estariam presentes os romances best-sellers. No entanto, estudos posteriores, como 

o de Thompson (2013), demonstraram como este mercado se profissionalizou e não está 

totalmente à deriva da aleatoriedade de escolha. 

A partir dessa discussão, a autora ressalta que “a compreensão do sentido atribuído à 

categoria best-seller pressupõe a qualificação de alguns mecanismos de organização do 

mercado editorial.” (BORELLI, 1996, p. 140). Por essa razão, a noção de uma obra best-seller 
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é oriunda dos números de vendas em determinado período de tempo, dentro de um segmento 

específico do mercado. Caso não houvesse a distinção entre os vários setores do mercado, os 

títulos best-sellers possivelmente corresponderiam somente aos livros didáticos e 

paradidáticos, pois os números de suas vendas são preponderantemente maiores em razão de 

uma demanda escolar.  

Diante desse cenário do mercado editorial brasileiro, Borelli comenta que “a 

contextualização do best-seller prioriza, fundamentalmente, critérios quantitativos e encara o 

livro de forma equivocada e parcial, como simples mercadoria, sujeita às regras de mercado, 

com muito pouca, ou quase nenhuma, densidade literária.” (BORELLI, 1996, p. 139). Em 

contraposição a essa percepção focalizada nos números, ela evidencia como certas 

incoerências podem ocorrer em listas que, em seu processo de elaboração, se atentem somente 

aos números de vendas.  

A autora exemplifica tal situação com uma lista de livros best-sellers vendidos em São 

Paulo, a qual foi elaborada pelo departamento de pesquisa Datafolha, em que estão presentes 

tanto uma obra de Eco quanto uma obra de Paulo Coelho. O ponto de vista de Borelli se 

sustenta no fato de o escritor Paulo Coelho e suas respectivas obras não serem legitimadas 

pela crítica e pela teoria literária, embora muito vendidas, enquanto o escritor Umberto Eco e 

suas obras com traços de erudição possuem legitimação proveniente do tempo e validação por 

meio de teóricos e críticos da literatura. Assim, sob essa perspectiva, embora as duas obras 

apresentem diferenças indiscutíveis do ponto de vista literário, aparecem em uma mesma 

classificação e tal paridade é vista como problemática. 

Como consequência dessa percepção, a autora chega à constatação de que somente os 

números provenientes das vendas não são suficientes para designar uma obra como best-

seller. Isso, em grande medida, a conduz a reivindicar entre os estudiosos da literatura uma 

análise que extrapole os critérios quantitativos e se atente aos critérios qualitativos e às 

particularidades de um best-seller. Em vista disso, este capítulo se ocupará de uma análise 

detida e qualitativa da obra juvenil best-seller Mau começo (1999), escrita pelo americano 

Lemony Snicket, com a finalidade de ressaltar os principais aspectos da narrativa, 

problematizando o que é um best-seller do ponto de vista estrutural. 

Borelli se contrapõe a uma tendência de que “a narrativa e os componentes de 

linguagem só são levados em conta quando se trata de certificar sua utilidade, como elemento 

de mediação, na relação de compra e venda do produto.” (BORELLI, 1996, p. 139). Além 

disso, a autora reconhece que a identificação de uma obra literária de maneira mais 
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abrangente necessita não somente do direcionamento da atenção para o contexto em que surge 

a obra e os seus aspectos textuais, mas, também, para a maneira como se dá a recepção da 

obra pelo público leitor, sendo esse último correspondente ao assunto da última parte deste 

trabalho. 

O primeiro volume da série Desventuras em série (1999), que é composta por um box 

de treze volumes, foi publicado inicialmente nos Estados Unidos em 1999. São livros em 

edição de bolso. Cada exemplar possui sua lombada com uma cor específica. No caso de Mau 

começo, a cor da lombada é em azul. A ilustração da capa representa as personagens 

principais e evidencia a figura grotesca de Olaf, o vilão da narrativa, bem como a oposição de 

luzes e cores entre o mundo fora da casa do conde e o seu interior. A sinopse do livro traz 

uma espécie de carta redigida e assinada por Snicket, na qual ele evoca o “caro leitor” para 

apresentar brevemente o enredo e alertá-lo do livro desagradável que o destinatário tem em 

mãos para que, por fim, lhe dê a possibilidade de “largar o livro imediatamente” (SNICKET, 

1999, s/n). 

Somente em 2001, através da tradução para o português realizada pelo escritor 

brasileiro Carlos Sussekind, a obra começa a circular no Brasil com amplitude. Até o presente 

momento, a obra está em sua 33ª reimpressão pela editora Seguinte, o selo jovem atrelado ao 

grupo Companhia das Letras. Apesar de números mais específicos não serem fornecidos pelas 

editoras, o número elevado de reimpressões de um mesmo livro indica o quanto tem sido 

vendido e, possivelmente, requisitado pelo público leitor brasileiro.  

Além de Mau começo circular em suporte impresso, duas adaptações para outras 

linguagens também chegaram ao Brasil: a adaptação para o cinema lançada em 21 de janeiro 

de 2005 e a adaptação para um seriado
8
, organizado em três temporadas, lançado em 13 de 

janeiro de 2017. Sobretudo após o lançamento do seriado, a obra passa a integrar a lista
9
 de 

mais vendidos nas categorias livros para jovens e adolescentes, ficção infantil e juvenil e 

livros infantis de uma grande rede e-commerce de livros. Nesse mesmo site
10

, a obra possui 

16 avaliações de clientes que adquiriram este livro. Dentre as avaliações, 69% dos leitores 

concederam “cinco estrelas” para o livro, 25% avaliaram o livro com quatro estrelas e 6% dos 

leitores marcaram o livro com três estrelas. Em paralelo à elevada porcentagem de melhor 

                                                           
8
 O seriado foi produzido pela Netflix e dirigido por  Barry Sonnenfeld. 

9
 https://www.amazon.com.br/gp/bestsellers/books/ref=zg_bs_nav_0 Acesso em 12 abril 2019. 

10
 https://www.amazon.com.br/ 
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avaliação, nenhum leitor a avaliou com uma ou duas estrelas, indicando um alto índice de 

apreciação entre os leitores que fizeram a avaliação. 

O escritor de Desventuras em série, Daniel Handler, sob o pseudônimo de Lemony 

Snicket, possui aproximadamente 33 livros publicados e todos eles têm grande apelo para o 

público infantil e juvenil. O direcionamento das obras de um autor para um público específico 

dialoga com uma tendência observada por Lajolo e Zilberman (2017) ao apresentarem dados 

de levantamentos da Câmara Brasileira do Livro (CBL) e do Sindicato Nacional de Editores 

de Livros (SNEL): o aumento no número de obras dirigidas ao público infantil e juvenil a 

ponto de superar as produções de obras destinadas ao público adulto. Além disso, os dados 

indicam como a circulação de literatura infantil e juvenil vem se estabelecendo, adquirindo 

espaço nos segmentos do mercado editorial.  

No estudo Desventuras em série, de Lemony Snicket: Daniel Handler e o marketing do 

autor
11

 (2012) (tradução nossa), Kendra Magnusson
12

 desenvolve uma linha de observação 

sobre os aspectos textuais e paratextuais
13

 que emergem da relação conflituosa entre arte e 

comércio no que concerne ao marketing do autor da série, Daniel Handler. Magnusson parte 

do princípio de que o uso do pseudônimo Lemony Snicket foi cuidadosamente elaborado, 

visando uma representação do autor, através de uma campanha de marketing, que estimulasse 

o consumo das obras. Isso porque a autora considera que a figura de um autor está 

intrinsicamente relacionada à produção em massa e ao consumo de literatura. 

No entanto, ao estabelecer essa dualidade entre autor e pseudônimo/narrador, Daniel 

Handler assume certo distanciamento tanto dos leitores quanto da narrativa em si.  De acordo 

com Magnusson, o nome Lemony Snicket foi inicialmente utilizado como ferramenta de 

evasão e de “impessoalidade” diante de temas políticos e religiosos. Posteriormente, o nome 

passou a designar escritores desiludidos, sem grandes responsabilidades ou obrigações, o que 

colabora para a caracterização desse alter ego com personalidade esquiva e peculiar. Por 

outro lado, Magnusson destaca a maneira como essa dualidade revela uma ambivalência com 

relação ao lucro obtido pelas vendas dos exemplares da série e de outros livros publicados sob 

essa autoria bipartida.  

                                                           
11

 Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events: Daniel Handler and Marketing the Author 
12

 Kendra Magnusson é uma aluna de doutorado na Universidade de Manitoba (Canadá), no departamento de 

inglês, cinema e teatro. Ela trabalha como assistente de ensino e pesquisa na Universidade de Winnipeg. 
13

 Os elementos paratextuais estruturam a apresentação e a recepção de uma obra literária. 



55 
 

De acordo com o site oficial do escritor
14

, seus livros venderam mais de 70 milhões de 

exemplares, foram traduzidos para 40 idiomas e adaptados para o cinema e para o teatro. As 

altas tiragens vão ao encontro da observação de Zilberman quando afirma que “não 

surpreende, pois, que, nas primeiras décadas do começo do novo milênio, tenha crescido e se 

diversificado a produção cultural para esse público potencial, fortalecendo uma literatura 

juvenil com identidade própria.” (ZILBERMAN, 2019, 152), a qual é constituída por algumas 

particularidades que não são exclusivas desse campo, mas da literatura como um todo. 

Os números vultosos de vendas evidenciam a manobra irônica em que coloca Handler 

como o beneficiário do “serviço sujo” desenvolvido por Snicket. Desse modo, Magnusson 

afirma que ao inventar um autor fictício, surge a possibilidade de negociar com as demandas 

da cultura e com as tendências de mercado. Assim, como a leitura foi se transformando em 

também um ato de consumo, as convenções da produção artística e do mercado editorial 

entram em certo conflito tanto na literatura infantil e juvenil quanto na literatura geral. Por 

essa razão, por meio da persona de Snicket, Handler institui uma autorreflexão sobre suas 

obras e zomba dos próprios movimentos mercadológicos, uma vez que “a invenção do 

manipulador e de zombar de sua própria série tem intenção de estimular o consumo”
15

 

(MAGNUSSON, 2012, p.88) (tradução nossa). 

A organização seriada do conjunto da obra, a tradução do inglês para o português, o 

número considerável de reimpressões, as adaptações para outros suportes midiáticos e a 

presença na lista de mais vendidos são características extratextuais que colaboram para que a 

obra Mau começo seja rotulada como um best-seller juvenil. Para Magnusson, os editores, 

sobretudo de literatura infantil e juvenil, procuram narrativas que transgridam o âmbito do 

livro e se tornem uma “marca” que se desdobre em uma ampla gama de produtos e mídias 

licenciadas, uma estratégia publicitária que visa ao consumo e ao lucro não somente advindo 

dos livros, diversificando as fontes de renda. Por essa razão, os escritores precisam, ao mesmo 

tempo, lidar com os anseios do público alvo e com as demandas financeiras das editoras e 

seus respectivos acionistas, isso em caso de grandes empresas.  

Conforme apresentado em tópicos anteriores, alguns críticos da literatura expressam 

certa preocupação com relação a obras produzidas e comercializadas a partir do objetivo 

maior de incitar o consumo, principalmente quando há a tentativa de ocultar ou suavizar essa 
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estratégia. Essa tendência comercial, para certos estudiosos, colabora na definição de uma 

obra como best-seller. Nesse sentido, uma análise mais detida da narrativa poderá evidenciar 

elementos textuais que contribuem para que essa designação editorial seja atribuída à obra 

Mau começo. No entanto, o percurso deste estudo demonstrará como o romance juvenil 

extrapola a noção, muitas vezes restrita, da denominação de best-seller por meio de recursos 

narrativos e temáticos pouco convencionais.   

Em relação à ficcionalização do escritor e narrador da obra, nomeado como Snicket, 

pouco é informado ao leitor. O site designa-o como autor da série, no entanto não divulga 

informações mais precisas. De maneira semelhante ocorre no próprio exemplar de Mau 

começo, em sua tradução para o português, na qual traz uma breve, mas precisa biografia de 

Brett Helquist (com nacionalidade, formação e metodologia de trabalho), ilustrador da obra, 

ao lado de informações vagas sobre Lemony Snicket, como “Foi visto pela última vez por 

testemunhas pouco confiáveis e/ou de natureza particularmente suspeita. Usa o tempo livre 

para esconder todos os vestígios de suas ações.” (SNICKET, 1999, s/n). Essa estratégia 

reforça a personalidade sombria e misteriosa do narrador, assim como inspira a curiosidade 

por essa figura.  

Esta obra é narrada predominantemente em terceira pessoa e possui intromissões do 

narrador em primeira pessoa, as quais conferem um tom irônico à narrativa e pouca 

confiabilidade em relação à figura do contador da história. Os protagonistas são os três irmãos 

Baudelaire: Violet, com 14 anos de idade; Klauss, com 12 anos e Sunny, ainda um bebê e, 

como descrito pelo narrador “pouco maior que uma bota” (SNICKET, 1999, p.12). Os três 

jovens vivenciam uma sequência de acontecimentos trágicos e situações pouco aprazíveis, 

devido a um incêndio na mansão em que moravam. Essa situação é a propulsora das 

infelicidades que acontecerão no decorrer da história, como a orfandade paterna e materna, 

causada pelo incêndio, e a ausência de um lar, o qual foi consumido pelo fogo. 

Poe – o funcionário do banco responsável por administrar todo o dinheiro da família – 

vai ao encontro dos irmãos, em uma praia, para dar-lhes a triste notícia. Além disso, a figura 

curiosa de Poe fica encarregada de selecionar um parente próximo que pudesse abrigá-los e 

deles cuidar, seguindo algumas exigências determinadas no testamento dos Baudelaire, como 

as melhores condições possíveis de criação.  Enquanto isso, os irmãos ficam hospedados na 

casa do bancário, lugar pouco agradável para os jovens. 

O parente que atendia parcialmente aos critérios estabelecidos no testamento dos pais 

Baudelaire corresponde ao conde Olaf, o qual era um ator profissional e mantinha uma 
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companhia teatral. O conde não era o familiar mais próximo em níveis de parentesco, mas era 

o único que residia em ambiente urbano e, por isso, Poe considerou que, somente assim, os 

jovens teriam o que era solicitado pelos pais no documento. É a partir dessa aproximação 

entre os jovens e o conde que o antagonismo na narrativa é estabelecido, uma vez que o 

desejo desse ator é assumir a posse da fortuna herdada pelos três irmãos. 

A partir desse objetivo é que o conde articulará uma falsa peça teatral para se casar 

com a jovem Violet. Ele articula esse teatro a fim de conseguir tomar posse, de maneira 

legítima, de acordo com as leis, do dinheiro antes mesmo que a irmã mais velha dos três 

completasse a maioridade. O irmão do meio, Klauss Baudelaire, por meio de suas leituras, 

descobre todo o plano de Olaf e, a partir de então, articula diversas maneiras para que a 

artimanha do antagonista não se concretize. Como as ações dos irmãos poderiam atrapalhá-lo, 

o conde, frequentemente, lança mão de ameaças, como colocar em risco a vida da irmã mais 

nova, Sunny, para que tudo saísse conforme o planejado.  

Apesar das tentativas dos irmãos, o “casamento maravilhoso” realiza-se com a 

presença de uma juíza e de uma série de testemunhas, as quais desconheciam e não 

suspeitavam das verdadeiras intenções de Olaf.  Violet, prezando pela integridade física de 

sua irmã mais nova, diz “sim” e assina o documento oficial. Após isso, em um momento de 

intensa felicidade e satisfação pela perfeição com que seu plano foi executado, Olaf assume, 

com detalhes para toda a plateia, que o teatro possuía uma finalidade para além da arte e da 

ficção: tomar posse da fortuna dos Baudelaire. 

 Diante dessa revelação audaciosa, os espectadores do teatro ficam assustados e 

boquiabertos com tamanha perversidade e exibicionismo. No entanto, a sagacidade de Violet 

se sobressai ao revelar a todos que não assinou o documento de próprio punho, porque usou a 

mão esquerda para desenvolver a sua assinatura, o que tornaria o mesmo inválido para fins 

legais. A estratégia usada pela irmã mais velha é frequentemente validada pelo narrador desde 

o início da narrativa, uma vez que ele traça diferenças de desenvoltura entre as mãos direita e 

esquerda para uma jovem destra, em diversas atividades exercidas por Violet.   

Tomado por um ímpeto de raiva e com receio de ser preso, Olaf desliga as luzes do 

teatro e, na escuridão, foge acompanhado da companhia teatral. Assim, a punição para o vilão 

não se concretiza ao final da narrativa, o que poderia estabelecer um “happy end” para os 

irmãos, por meio do qual o bem venceria o mal. A narrativa tem seu desfecho quando, 

novamente, o senhor Poe encaminha os três jovens para sua casa para que, assim, possa 

selecionar outro destino para os irmãos. Com futuro incerto e sem um fim estabelecido, os 
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Baudelaire ficam com a impressão “de que o rumo que sua vida ia tomando era uma 

aberração” (SNICKET, 1999, P. 148)  

 Um ponto a se observar na análise de Mau começo diz respeito ao gênero escolhido 

para desenvolver a narrativa e o trabalho meticuloso desenvolvido pelo autor. A obra Mau 

começo é composta tanto por traços do gênero de aventuras quanto por características dos 

gêneros de terror, crimes e mistérios. No estudo Intertextualidade em “Desventuras em 

série”, de Lemony Snicket
16

 (2012) (tradução nossa), estudo realizado na Universidade da 

Letônia, Elvira Atvara
17

 ressalta que os estudos sobre a intertextualidade mostram que não há 

uma obra intrinsicamente original, visto que há um diálogo entre todos os textos. A partir 

dessa consideração, a autora busca evidenciar como as alusões e referências a outras obras 

colaboram para a socialização do conhecimento. 

Atvara (2012) afirma que a obra de Snicket estabelece uma intertextualidade paródica 

com o gênero gótico, oriundo do final do século XVIII, na Inglaterra. Isso ocorre porque Mau 

começo não se apoia totalmente nas convenções do referido gênero. A aura gótica pode ser 

observada na atmosfera sombria da narrativa, que é repleta de acontecimentos negativos; na 

consciência do sofrimento e da morte; no cenário decadente; na escolha de um vilão sádico; 

nos espaços confinados e asfixiantes; nas tentativas de conde Olaf assassinar os irmãos para 

roubar-lhes a fortuna. Por outro lado, a obra apresenta também um tom jocoso, que é próprio 

da paródia. O narrador constantemente insere comentários carregados de humor e ironia ao 

relato. Segundo Atvara, essas “injeções de humor” presentes na voz do narrador suavizam a 

densidade dos temas abordados. 

A autora afirma que “o assunto sombrio da literatura gótica ajuda as crianças a lidar 

com a desilusão, sem fazer com que os leitores acreditem que o mundo é melhor do que 

realmente é.”
18

 (ATVARA, 2012, p. 15, tradução nossa), o que pode evidenciar certo 

didatismo na seleção deste gênero para desenvolver a série. Atvara afirma que a 

intertextualidade é um recurso narrativo responsável por promover o contato do jovem leitor 

com a literatura geral e por socializar o conhecimento. 

 Além disso, assevera que esse recurso torna a obra juvenil mais atraente para o 

público adulto e/ou providos de mais experiências de leitura: “A intertextualidade na 

literatura, principalmente a literatura infantil, serve para divertir e fornecer uma experiência 

                                                           
16

 Intertextuality in “A series of unfortunate events” by Lemony Snicket. 
17

 Elvira Atvara é advogada sênior no Aeroporto Internacional de Riga, na Letônia.  
18

 “The dark subject matter of the mock-gothic literature helps children to cope with the disillusionment, without 

making the readers’ believe the world is better than it really is.” (ATVARA, 2012, p.15) 



59 
 

de leitura mais rica a um público mais experiente, por um lado, e por outro lado, a educar os 

leitores menos eruditos.”
19

 (ATVARA, 2012, p. 50, tradução nossa). Por isso, a autora 

defende que a série possui uma “escrita cruzada” porque parece ser escrita tendo em vista 

tanto o público jovem quanto o público adulto, ressaltando a dificuldade em se estabelecer 

fronteiras estáveis entre a literatura juvenil e literatura geral.  

A intertextualidade com a narrativa de aventuras pode ser percebida através das várias 

peripécias que envolvem os infortúnios pelos quais os irmãos Baudelaire são submetidos, os 

quais são atribuídos à falta de sorte, como a morte dos pais, a ausência de um lar acolhedor, a 

falta de um tutor que preze pelo bem-estar e dificuldades de estabelecer relações afáveis com 

a família de Poe e com os amigos de Olaf. Diante dessas situações inevitáveis e 

desagradáveis, os irmãos precisam investigar e buscar soluções para as problemáticas 

impostas, com sagacidade, coragem e, às vezes, recorrendo aos livros.  

No entanto, na narrativa, isso não é representado de maneira divertida, como uma 

brincadeira de criança, mas como uma forma de garantir a própria sobrevivência, assim como 

preservar a vida de um dos irmãos quando colocados em risco pela ganância de conde Olaf. 

Um exemplo disso é o momento em que Violet utilizou a sua invenção metálica, um arpéu, 

para escalar até o alto da torre na tentativa de resgatar Sunny da gaiola em que se encontrava 

pendurada à deriva do vento frio e desprovida de uma alimentação adequada para um bebê: 

 

Com os pés apoiados na lateral da torre de pedra e as mãos segurando na corda, 

Violet fechou os olhos e começou a subir. Sem ousar lançar em momento nenhum 

um olhar à sua volta, seguiu o impulso de escalar a torre [...] O vento noturno 

soprava cada vez mais forte enquanto ela subia cada vez mais alto, e várias vezes 

Violet teve que se deter na escalada quando a corda se deslocava movida pelo vento. 

Tinha certeza de que a qualquer momento a corda iria se rasgar, ou o gancho 

soltaria, e ela seria lançada à morte. (SNICKET, 1999, p. 111) 

 

A estudiosa espanhola Teresa Colomer ao analisar um corpus de 150 obras do campo 

literário infantil e juvenil publicados na Espanha, observou que “durante o século XIX a 

aventura foi um dos gêneros narrativos mais estáveis para adolescentes, fosse através do 

protagonismo familiar ou mais correntemente individual, situada em ambiente distante e 

centrada na luta pela sobrevivência.” (COLOMER, 2003, p.189). Assim, a escolha também do 

intertexto com a narrativa de aventuras para instituir o gênero de Mau começo pode ser 
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considerada, para além de uma retomada de um gênero juvenil tradicional, uma estratégia de 

adesão do leitor a fim de garantir boa recepção da obra.  

Nesse sentido, Zilberman, ao tecer considerações sobre o leitor jovem em “Leitores e 

leitoras jovens – uma literatura toda sua” (2019), comenta que “gêneros literários específicos 

destinam-se a esse grupo consistente de leitores, que elegem seus autores preferidos e obras 

independentemente dos conselhos e recomendações de adultos e educadores.” 

(ZILBERMAN, 2019, p. 153). Para a estudiosa, uma das marcas da identidade própria da 

literatura juvenil “é a opção por uma narrativa em que os acontecimentos se desenvolvem no 

aqui e agora do leitor, estando ausentes os elementos mágicos que, oriundos da tradição 

popular e do conto de fadas, fazem parte da produção dirigida preferentemente às crianças.” 

(ZILBERMAN, 2019, p. 152).  

Quanto a isso, a combinação do narrador em terceira e primeira pessoa em uma 

mesma figura, isto é, em Lemony Snicket, colabora para o “sentimento de participação” do 

leitor. Um estudo de Johan Kullenbok
20

, O contador de histórias que muda de forma em 

“Desventuras em série”, de Lemony Snicket
21

 (2010) (tradução nossa), afirma que o narrador 

e o leitor ocupam o mesmo espaço no tempo da narração e estão observando a história. Desse 

modo, a narrativa se dá no passado, mas as intromissões do narrador ocorrem no presente do 

leitor, como no seguinte trecho: 

 

Os três Baudelaire filhos moravam com seus pais numa enorme mansão no centro de 

uma cidade muito movimentada e muito poluída, e vez por outras os pais permitiam 

que pegassem sozinhos um bonde um tanto precário – a palavra precário, que vocês 

provavelmente conhecem, está sendo usada aqui com o sentido de “inseguro”. 

(SNICKET, 1999, p. 10) 

 

Para além da escolha do gênero, é oportuno elucidar a maneira como se dá a 

organização do romance best-seller. A história de Mau começo é subdivida em treze capítulos 

numerados e não titulados. O número de capítulos corresponde ao número de livros lançados 

nesta série. Em cada capítulo da narrativa, há a concentração dos episódios em um momento 

marcante da vida dos irmãos Baudelaire, os quais são contados sob a ótica do narrador. Esses 

episódios são apresentados numa sequência temporal linear, isto é, desde o incêndio na casa 

dos próprios protagonistas até o momento em que precisam sair da casa do conde Olaf para se 

abrigarem na casa de outro familiar.  
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O foco da narrativa é a ação, a aventura, a atmosfera sombria e situações ameaçadoras, 

já a intertextualidade introduz um dos recursos narrativos sofisticados para o best-seller, de 

modo que ao leitor mais experiente é proporcionada uma leitura vertical no contato com as 

alusões a outros textos, autores e gêneros, enquanto aos leitores com experiências mais 

escassas de leitura é propiciada uma leitura linear, em que não há a exigência do 

conhecimento das referências para compreender a narrativa. Esse aspecto, de certa forma, já 

promove um distanciamento das noções definidoras de um best-seller juvenil, expostas 

anteriormente, como uma obra mais simplificada do ponto de vista ficcional.  

O trabalho de construção do narrador e, consequentemente, do seu modo de narrar 

pode ser entendido como o ponto mais marcante desta obra e talvez ao trabalho mais 

minucioso desenvolvido por parte do autor. Em linhas gerais, o narrador corresponde ao 

conceito de onisciente intruso, o qual relata no tempo pretérito a jornada dos três irmãos. 

Colomer constatou a recorrência dessa estrutura de relato nas obras infantis e juvenis 

publicadas na Espanha: “o mais comum é achar uma voz que narra fatos passados, 

acontecimentos ocorridos antes de sua narração.” (COLOMER, 2003, p. 211): 

 

Nessa manhã de que estamos falando, o dia se mostrava cinzento e nublado, o que 

não importava nem um pouco para aos jovens Baudelaire. Quando fazia sol e calor, 

a Praia de Sal se enchia de turistas, e era impossível encontrar um bom lugar para 

estender a esteira. (SNICKET, 1999, p.10). 

 

Com certa frequência, esse mesmo narrador “muda de forma” e tece comentários, 

explicações, informações, assim como reage às situações em primeira pessoa e no tempo 

presente da leitura, direcionando sua fala intrometida ao leitor da obra, como no trecho: “Se 

alguma vez vocês perderam uma pessoa que tinha grande importância para vocês, então 

sabem como é que nos sentimos nessas horas, e, se nunca perderam, não dá nem para 

imaginar.” (SNICKET, 1999, p. 18). Essa estratégia do narrador, ao interromper a narração, 

alivia a tensão do tema premente em questão, promove a aproximação do leitor para com os 

personagens através do apelo à pena e, não obstante, estimula a simpatia para com Snicket, 

quem narra a história, por tentar estabelecer relação entre as experiências dos leitores e das 

personagens.  

É curiosa a forma como o narrador antecipa alguns fatos da narrativa, antes de iniciar 

o relato das experiências infelizes dos três jovens. No âmbito da literatura juvenil, é comum 

que o incipt, isto é, as primeiras palavras da narrativa, sejam elaboradas de maneira bastante 

convidativa para que aguce no leitor o desejo de continuar a leitura, seja através do suspense 
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ou de uma expressão impactante. Com esse intuito, o primeiro capítulo do livro se inicia já 

com a fala irônica de Snicket, associado a um conselho para que o interlocutor evite a leitura 

de Mau começo, caso se afeiçoe mais por enredos “açucarados” e com acontecimentos e 

personagens sempre felizes: 

 

Se vocês se interessam por histórias com final feliz, é melhor ler algum outro livro. 

Vou avisando, porque este é um livro que não tem de jeito nenhum um final feliz, 

como também não tem de jeito nenhum um começo feliz, em que os acontecimentos 

felizes no miolo da história são pouquíssimos. E isso porque momentos felizes não 

são o que mais encontramos na vida dos três jovens Baudelaire cuja história será 

aqui contada. (SNICKET, 1999, p. 9). 

 

Com relação a esse aspecto, o enredo do primeiro volume de Desventuras em série 

não é previsível, como muitos estudiosos categorizam os best-sellers. Embora haja a 

antecipação do desfecho, o suspense sobre os detalhes desse final infeliz é mantido. Nesse 

sentido, o narrador contradiz a representação de uma “infância feliz”, comum em algumas 

obras infantis e juvenis, e com o “padrão” do “final feliz”, uma vez que o primeiro capítulo é 

iniciado com a irônica concessão, pelo próprio narrador, da possibilidade de o leitor procurar 

outro livro.  

No sétimo capítulo, a figura do narrador volta a desdenhar de seu leitor com maior 

ênfase, mantendo o tom irônico: “Há muitos tipos de livros no mundo, o que faz sentido, 

porque há muitos e muitos tipos de pessoas, e os gostos são diferentes. Por exemplo, pessoas 

que detestam histórias em que acontecem coisas horríveis a criancinhas deveriam fechar este 

livro imediatamente.” (SNICKET, 1999, p. 78). Nesse trecho, o narrador comenta como está 

sendo tecida a história, mantendo um distanciamento do leitor com o enredo, além de criticar 

as histórias infantis e juvenis que não tratam de temas tabus. Além disso, provoca o leitor no 

sentido pejorativo do termo.  

A partir dessa observação, as estratégias narrativas com foco na adesão do leitor, no 

aguçar da curiosidade por meio do suspense e na aproximação entre narrador-personagens-

interlocutor são elaboradas de maneira pouco convencionais. Por isso, embora à obra seja 

atribuída a designação editorial de best-seller juvenil, observa-se que a previsibilidade do 

enredo não é algo presente em Mau começo. 

As intromissões em primeira pessoa dialogam com o leitor e, constituem-se em 

estratégia de adesão, assim como em estratégia de construção do suspense na narrativa. Logo 

nos primeiros momentos do texto em que o narrador busca apresentar e caracterizar os três 
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irmãos para o leitor, afirma: “eram crianças inteligentes, encantadoras e desembaraçadas, com 

feições bonitas, mas com uma falta de sorte fora do comum, que atraía toda a espécie de 

infortúnio, sofrimento e desespero. Lamento ter que dizer isso a vocês, mas o enredo é assim, 

fazer o quê?” (SNICKET, 1999, p. 10) (grifo nosso).  

O diálogo estabelecido entre a voz narrativa e o interlocutor, por meio de um 

questionamento breve, pode colaborar para que o leitor se sinta parte da história e para que ele  

simpatize, logo de início, com essa voz que conduzirá toda a narração. De acordo com 

Magnusson (2012, p. 98), as narrações intrusivas deixam os leitores cientes da presença 

persistente dos comentários de Snicket. Mais adiante, os juízos de valor, demarcados pelas 

intromissões de Snicket, intentam adquirir certa confiabilidade do leitor, considerando que 

nos próximos livros da série o narrador gradualmente se revela como também uma 

personagem da história e pode ser entendido como o responsável pelo incêndio na mansão da 

família Baudelaire, por isso a lealdade do interlocutor adquire importância.  

O desdobramento do narrador em personagem, segundo Kullenbok (2010, p. 17), 

desfoca a linha da narração e promove uma experiência singular de leitura. Para esse autor, “o 

fato de ele ser um personagem não o torna confiável e o leitor é levado a questionar o que 

realmente é a verdade, e pode até descobrir que a distinção entre bem e mal não é tão clara 

quanto a distinção entre preto e branco.”
22

 (2010, p. 18) (tradução nossa). Esse recurso 

narrativo zomba das noções de senso comum dos “padrões” temáticos de muitas obras da 

literatura juvenil, em que se entende como comum a representação maniqueísta da 

personagem inteiramente má e da personagem completamente boa. Além disso, o recurso 

narrativo que coloca o leitor em dúvida conduz a uma reflexão sobre a complexidade da 

natureza humana.  

Para Kullenbok (2010, p. 7), o narrador também pode ser entendido como didático, 

uma vez que aproveita ensejos da narrativa para fornecer os significados de determinadas 

palavras. No entanto, esse didatismo vocabular é empreendido de maneira paródica e imbuído 

de um peculiar humor. Isso ocorre porque as explicações partem do contexto da história e não 

de uma definição fiel aos dicionários, como no trecho: “‘De absoluta determinação’ aqui 

significa ‘que não dava margem de dúvidas quanto à urgência dos jovens Baudelaire irem 

                                                           
22

 “Him being a character makes him unreliable and the reader is lead to question what really is the truth, and 

might even find out that the distinction between good and evil is not as clear as the distinction between black and 

white.” (KULLENBOK, 2010, p. 18) 
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para a rua’.” (SNICKET, 1999, p. 24). Por outro lado, o manejo irônico do vocabulário não é 

restrita ao conde, os irmãos Baudelaire zombam da maneira equivocada e ridícula com que o 

conde usa a palavra “reservado”: “ante a menção da palavra que o conde Olaf usara de 

maneira tão ridícula, os órfãos Baudelaire caíram todos na risada, até mesmo Sunny, cujo 

vocabulário obviamente não era grande coisa.” (SNICKET, 1999, p. 77) 

Por vezes, as definições podem parecer dispensáveis para o leitor. Por outro lado, são 

essas deixas de um “glossário” tão recorrente que consolidam o sarcasmo e a ironia do 

narrador no romance. Sobre esse aspecto, Magnusson (2012, p. 98) afirma que esse didatismo 

paródico zomba de determinadas técnicas opressivas da literatura infantil e juvenil, assim 

como do receio dos adultos de que o vocabulário de uma obra seja demasiadamente complexo 

para o jovem leitor, subestimando, assim, a eficácia de se compreender o sentido das palavras 

através do contexto e de inferências sem que haja a necessidade de se recorrer a um 

instrumento como o dicionário.  

Nesse sentido, a autora continua sua reflexão pontuando que “o irônico ‘didatismo 

natural’ de Handler, que parodia o tratamento de crianças-leitores assim como elas odeiam ser 

tratadas, é uma técnica que ele entende ser a chave para conquistar sua lealdade.”
23

 

(MAGNUSSON, 2012, p. 98, tradução nossa). Entretanto, em determinados momentos da 

narrativa, Snicket considera, mesmo que de forma irônica, o universo familiar ao seu 

interlocutor, como “vocês devem saber muito bem que basta estarmos em nosso próprio 

quarto, em nossa própria cama, para os momentos horríveis perderem um pouquinho do seu 

peso esmagador” (SNICKET, 1999, p. 19, grifo nosso).  De maneira semelhante, ocorre no 

seguinte trecho: “Violet, Klaus e Sunny escutaram a porta da frente se abrir e se escancarar 

com estrondo, e é claro que não preciso dizer a vocês quem havia chegado em casa.” 

(SNICKET, 1999, p.46, grifo nosso). 

As intromissões irônicas do narrador não se esgotam nas categorias anteriores, mas se 

estendem para comentários de cunho moralizante, principalmente quando comenta das más 

qualidades do antagonista e valoriza as consideradas boas atitudes e a boa educação, como no 

excerto: “‘O conde Olaf nos dá muitas responsabilidades’, disse Violet. O que ela quis dizer 

foi: ‘O conde Olaf é um homem mau’. Mas era uma menina bem-educada. (SNICKET, 1999, 

p. 40). De maneira semelhante, o narrador age no tocante às noções de empatia e “bom 

comportamento” com relação ao processo de luto de outrem:  

                                                           
23

 “Handler’s ironic “natural didacticism,” which parodies the treatment of child-readers just as they hate to be 

treated, is one technique he understands as key to winning their allegiance.” (MAGNUSSON, 2012, p. 98).  
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Desde a perda de seus pais, a maioria dos amigos dos órfãos Baudelaire tinham 

desertado, e quando digo “tinham desertado”, quero dizer que “pararam de telefonar 

ou escrever para eles, não apareceram nem uma vez para ver como estavam, 

deixando-os muito solitários”. É evidente que vocês e eu jamais faríamos uma coisa 

dessas com algum conhecido que estivesse de luto. (SNICKET, 1999, p. 37). 

 

 Essas intervenções moralizantes parodiam algumas tendências discursivas da literatura 

infantil e juvenil, em que havia uma demanda social preocupada em oferecer aos jovens 

leitores obras que auxiliassem na expansão de vocabulário, assim como na educação moral e 

pedagógica. Desse modo, os anseios utilitários sobressaíam em prejuízo da fruição estética. 

No Brasil, por exemplo, até as 1950 e de 1960, apesar de exceções como Monteiro 

Lobato em boa parte de sua obra, uma tendência da literatura infantil e juvenil em geral 

consistia em, preponderantemente, transmitir princípios educacionais e moralizantes. Essa 

literatura possuía a finalidade de “ensinar” algo ao jovem. De certa forma, o narrador irônico 

de Mau começo retoma essas tendências, mas o seu objetivo não parece o mesmo das décadas 

anteriores e tende mais para escárnios voltados tanto para essas tendências quanto para o 

próprio processo de escrita. 

 Quanto a isso, Magnusson (2012, p.91) ressalta que a cobrança para que um autor de 

literatura juvenil forneça obras “saudáveis” e com determinadas noções de qualidade literária 

é ironicamente satirizada no próprio enredo. Assim, o autor faz uso da metanarrativa como 

forma de conferir sofisticação à obra literária, de modo que a narrativa extrapola algumas 

noções de teóricos e críticos que desenvolveram reflexões acerca da estruturação do best-

seller. 

Segundo Zilberman, um traço marcante na literatura juvenil contemporânea “é a 

presença de um protagonista de preferência jovem, cuja idade não se diferencia daquela em 

que se encontra o destinatário da narrativa.” (ZILBERMAN, 2019, p. 152). Não distante dessa 

tendência, Lemony Snicket elabora as personagens protagonistas da história inseridas na faixa 

etária aproximada entre os dez meses de vida aos quatorzes anos de idade. Sem demora, as 

personagens são apresentadas ao público leitor logo na aba da capa do livro - ao lado de uma 

pequena ilustração das feições de cada um deles, as quais não estão relacionadas à adaptação 

cinematográfica. Essa apresentação dos jovens vem acompanhada de descrições das 

atividades que sentem prazer em desenvolver: 
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Violet Baudelaire – tem catorze anos e é uma das maiores inventoras do seu tempo. 

As engrenagens e alavancas de seu cérebro funcionam a todo vapor. 

Klaus Baudelaire – o irmão do meio, usa óculos, o que pode dar a impressão de que 

seja amante dos livros. Impressão absolutamente correta. Ele emprega todo o seu 

conhecimento em decifrar os planos do pérfido conde Olaf. 

Sunny Baudelaire – a mais nova dos três é ainda um bebê. Seus quatro dentes 

afiados entram em ação na primeira oportunidade. (SNICKET, 1999, s/n) 

 

 A descrição de Violet rompe com a representação “tradicional” de bom 

comportamento e de valores patriarcais de uma jovem em sua idade. Essa personagem é 

retratada como uma jovem inventora que não perde tempo com banalidades: “Violet tinha 

uma forte inclinação para inventar e montar aparelhos estranhos, por isso o seu cérebro volta e 

meia se via tomado por imagens de roldanas, alavancas e engrenagens e ela fazia questão de 

nessas horas não ser distraída por algo tão banal como seus cabelos.” (SNICKET, 1999, p. 

11). É através dessa habilidade que a jovem constrói um arpéu com um arame que prende um 

quadro em um prego na parede, tiras de roupas amarradas umas às outras com tipos diferentes 

de nós e uma barra de metal que sustentava a cortina na parede do ordinário quarto em que os 

três irmãos repousavam durante a noite. Tudo isso, com objetivo se salvar irmã mais nova do 

mais alto da torre, assim como se livrar das recorrentes ameaças de conde Olaf.  

A habilidade inventiva de Violet extrapola temáticas comuns vistas como próprias do 

universo juvenil, como o primeiro amor, o primeiro beijo, a preocupação com a aparência. O 

foco é a aventura. A jovem assume o papel de heroína por se destacar por sua inventividade, 

mesmo que seu plano não tenha se efetivado conforme o planejado. 

Por outro lado, o irmão do meio, Klaus Baudelaire, é representado como o leitor voraz 

e os óculos são um adereço que vem para reforçar a sua intensa habilidade de leitura. O jovem 

pode ser considerado uma personificação da valorização da leitura na obra, uma vez que a 

leitura de livros é retratada constantemente como boa e como fornecedora da salvação da vida 

dos jovens: “Podia ser – quem sabe? – que o livro contrabandeado por Klaus significasse a 

salvação da vida deles.” (SNICKET, 1999, p. 86) ou como no trecho em que Violet se dirige a 

Klaus quando estão presos no alto da torre: “‘Por que não dá uma olhada nesses livros e 

papéis? Pode ser que haja alguma informação que sirva para nós.’” (SNICKET, 1999, p. 119). 

Embora Violet reconheça a potencialidade da leitura, Klaus é quem, geralmente, media os 

conhecimentos adquiridos pelos livros que lê.   

A personagem de Sunny é representada como a mais nova dos três e, devido à sua 

pouca idade, a sua habilidade está relacionada aos dentes de leite em processo de nascimento. 
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Ao considerar como foco da narrativa a aventura, a figura de um bebê poderia ser retratada 

como um empecilho ou uma dificuldade para os irmãos encararem os desafios que surgem ao 

longo do período em que residem sob o mesmo teto que conde Olaf. No entanto, ela é 

integrada a todas as atividades desempenhadas pelos irmãos mais velhos, até mesmo a que 

exigiria mais força, como cortar lenha (a qual não teve uma finalidade específica, somente a 

de ressaltar a figura má de Olaf): “enquanto Violet e Klaus atacavam a machadadas as toras 

para reduzi-las a pedaços menores, discutiram possíveis planos de ação, ao mesmo tempo que 

Sunny mastigava pensativamente uma lasca de madeira.” (SNICKET, 1999, p. 57). Embora 

seja um bebê, a descrição desse momento em específico pode conduzir à percepção de que 

Sunny também pensava em como os irmãos poderiam agir para se livrarem das maldades e 

das más condições de vida proporcionadas pelo tutor dos órfãos. 

A opção do escritor em retratar um grupo de crianças como protagonistas da história 

se contrapõe a uma tendência de protagonistas únicos na literatura juvenil contemporânea, 

conforme observado por Ceccantini (2000) em uma análise de vinte anos de narrativas juvenis 

brasileiras premiadas. Por outro lado, Snicket retoma um modelo tradicional de turmas de 

crianças, o qual foi entendido como uma marca da literatura juvenil: “em décadas anteriores, 

protagonizaram um sem número de histórias, como uma espécie de marca registrada do 

gênero.” (CECCANTINI, 2000, p. 339). Esses jovens protagonistas lidam, no decorrer do 

enredo, com uma série de adultos inaptos, aspecto que rompe com a noção do adulto como 

figura sábia e do adulto como cuidador. Desse modo, a obra lança mão de novas formas para 

dialogar com o jovem leitor, assim como retoma recursos da tradição, o que pode ser 

entendido como um indício de que não é tão ingênua quanto possa parecer à primeira vista. 

Ao longo da narração da história dos Baudelaire, pouco a pouco, serão elencadas as 

personagens preponderantemente pertencentes ao núcleo considerado adulto. Por se tratarem 

de personagens secundárias, a composição não é detida e complexa, e as personagens 

secundárias nomeadas são somente o senhor e a senhora Poe, os seus filhos Edgar e Alberto e 

a juíza Strauss, em razão da influência que exercem no andamento da história.  

Já a construção das outras personagens secundárias se ocupa somente da descrição 

física, tais como “um careca com nariz bem comprido, vestindo um longo roupão negro” 

(SNICKET, 1999, p. 48) e “duas mulheres com o rosto inteiro coberto de um pó branco e 

brilhante que lhes dava o aspecto de fantasmas.” (SNICKET, 1999, p. 48). Na posição de 

secundárias, elas são esvaídas de densidade e complexidade psicológica, contradições e 



68 
 

conflitos que são inerentes à natureza humana e apenas colaboram para o encadeamento de 

ações do enredo, sobretudo, no que concerne à peça teatral “o casamento maravilhoso”.  

As personagens têm suas ações ambientadas num tempo histórico não definido 

explicitamente pelo narrador. Além disso, o período de duração do encadeamento de ações 

também é indefinido, uma vez que não há marcações temporais muito exatas.  No entanto, é 

possível inferir que todo o enredo ocorre em cerca de sete dias, considerando que há a 

referência à passagem de seis noites. Para Ceccantini (2000), essa ausência preponderante de 

demarcação temporal em obras juvenis corresponde a um “desenraizamento temporal”. Em 

sua tese, o pesquisador observou que a predeterminação do público juvenil leva os autores a 

buscarem a identificação do leitor com obras ambientadas ‘em um tempo e um espaço 

próximos ao seu e, além disso, há o distanciamento da demarcação temporal e espacial, a fim 

de que a obra não pereça com o passar dos anos. Sob outra perspectiva, Atvara (2010) afirma 

que o recurso de eximir o leitor de aspectos como tempo e espaço bem definidos pode 

colaborar para estabelecer o medo, devido à inserção da obra no gênero gótico.  

Nessa obra, as ações recordadas são ambientadas num tempo indefinido, 

assemelhando-se ao tempo mítico. Apesar disso, durante a leitura da narrativa, é possível 

identificar traços que são característicos dos final do século XIX, tais como as referências aos 

carros, ao telefone, ao bonde e, sobretudo, ao centro de uma cidade: “os três Baudelaire filhos 

moravam com seus pais numa enorme mansão no centro de uma cidade muito movimentada e 

muito poluída.” (SNICKET, 1999, p. 10). As ilustrações da capa e das páginas capitulares 

auxiliam a inferir que a história se passa nesse século.  

Outro ponto de análise de Mau começo consiste nos espaços de ambientação da 

narrativa. A história se passa em espaços diversificados. Nela, observa-se a predominância da 

casa de Poe e, num momento posterior, da deplorável casa de Olaf: “os tijolos estavam 

encardidos e ensebados. Na fachada, só duas pequenas janelas, mantidas fechadas apesar de o 

dia estar muito bonito. Acima das janelas se erguia uma torre alta e suja, um pouco tombada 

para a esquerda.” (SNICKET, 1999, p. 26). Esses espaços são os que os jovens passam a 

maior parte da narrativa, se comparados aos outros. O estado da casa de Poe colabora em 

grande medida para ratificar o tom sombrio da obra, assim como as diferenças entre a casa do 

conde e a casa da juíza Strauss, na qual “o único lugar em que não se viam livros era um dos 

cantos, onde havia poltronas que pareciam bem confortáveis e uma mesa de madeira com 

pontos de luz projetados sobre ela, perfeitos para a leitura.” (SNICKET, 1999, p. 40). Para 
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além dessas descrições, o elegante corredor da casa de Strauss ostentava um agradável 

perfume de flores.  

Os espaços pelos quais os irmãos transitam rapidamente são numerosos dentro da 

narrativa, tais como: a mansão onde moravam, a praia, o banco em que o senhor Poe 

trabalhava; o supermercado; a biblioteca da casa da juíza Strauss; e, por último, a torre em 

que o conde prende Sunny. Embora os espaços pelos quais as ações se desenvolvem, com 

maior ou menor concentração, sejam especificados através de um substantivo, por exemplo, 

ainda permanece certo grau de indeterminação, pois não são atribuídos nomes aos 

estabelecimentos e não há a referência a localidades geográficas claramente identificáveis. A 

única localidade nomeada por letras maiúsculas, indicando provavelmente um substantivo 

próprio, é a Praia de Sal, onde os irmãos estavam ao receberem a notícia da morte de seus 

pais.  

Os variados espaços presentes nessa narrativa juvenil colaboram para a inserção da 

obra no gênero romance de aventuras. Embora os espaços listados sejam todos fechados e, à 

primeira vista, pouco propícios à aventura, porém eles são amplificados porque a casa do 

conde Olaf é velha e atemorizante, o que desafia as crianças, e a casa da juíza Strauss é 

desafiadora pela enorme biblioteca. Além disso, a variedade de espaços confere dinamicidade 

à leitura. Isso ocorre devido ao fato de os três personagens principais não permanecerem nos 

mesmos locais por muito tempo e, também, em virtude de não os descreverem de maneira 

minuciosa, o que poderia cansar o leitor e provocar alguma dispersão. Não obstante, as 

referências objetivas aos espaços centram a obra na aventura e na ação.  

A linguagem empregada em Mau começo contém, com frequência, o uso de diálogos 

entre as personagens da história: “‘Para onde iremos?’”, perguntou Violet, nervosa. O sr. Poe 

abriu a boca para dizer algo, mas rompeu num breve acesso de tosse. “‘Tomei providências’”, 

disse finalmente, “‘para que sejam criados por um parente afastado de vocês que mora no 

outro lado da cidade.’” (SNICKET, 1999, p. 21). Dessa maneira, o uso do discurso direto 

presentifica a fala das personagens, as ações e as falas acontecem diante dos olhos do leitor e 

conferem maior dinamicidade aos acontecimentos e à narrativa de maneira geral, o que pode 

fisgar o leitor à medida que a narrativa avança. Além desse aspecto mais estrutural, a obra 

analisada opta pela predominância de uma linguagem culta, ou padrão, sem apresentar um 

coloquialismo exacerbado e sem uma linguagem demasiadamente rebuscada.  

A organização seriada de Desventuras em série é potencialmente comercial. Ao 

considerar que esta série é composta por 13 livros, cada um dos 12 livros termina com uma 
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breve prévia do próximo título, isso através de uma carta ao editor, na qual o narrador enuncia 

até mesmo o título do próximo livro. A carta ao editor, para além de incitar a curiosidade com 

relação ao destino dos irmãos Baudelaire, inspira a curiosidade do leitor sobre Lemony 

Snicket, considerando que o próximo volume da série seria deixado em uma caixa na cabine 

telefônica de um determinado hotel. Esse conteúdo da carta reforça o distanciamento entre 

autor e editor, os quais aparentemente não se encontram nem sequer para a entrega do livro, 

assim como o caráter inacessível de Snicket. Desse modo, os leitores são incitados a comprar 

mais, a ler mais, a fim de satisfazer a curiosidade sobre todo o enredo, sobre o futuro das 

personagens, etc.  

Outro ponto importante de análise é que Mau começo não apresenta uma visão 

estereotipada sobre a fase adolescente e sobre aspectos entendidos socialmente como próprios 

ao seu universo: o primeiro beijo, a primeira relação sexual, o primeiro namorado (a), 

conflitos de escola, etc. Em contrapartida, Snicket investe em uma narrativa que aborda os 

enfrentamentos densos e complexos da experiência humana, uma vez que os protagonistas se 

veem órfãos, à procura de um lar, bem como de uma pessoa que assuma o papel de cuidador. 

A partir disso, emergem todas as situações infelizes, a sensação de desamparo, a vivência do 

luto e uma mudança brusca de classe social e poderio econômico.  

Em meio à procura por um cuidador e às desventuras dos irmãos Baudelaire, há o 

entrelaçar de temáticas relacionadas às condições precárias disponibilizadas para as 

personagens, o trabalho infantil, assim como a representação da ganância por dinheiro e a 

busca incessante por prestígio social. Desse modo, o escritor concede visibilidade a temáticas 

pouco alentadoras, as quais rompem com a categoria da literatura de massa como 

reconfortante. E, como consequência, rompe com uma estrutura tradicional de “felizes para 

sempre”, oriunda dos clássicos contos de fadas popularizados pelas adaptações da Disney. 

Assim, diante de tantas infelicidades, o narrador revela: “não compreendiam por que devia ser 

assim, mas, como ocorre com tantos acontecimentos infelizes na vida, o fato de não 

compreendermos uma coisa não significa que ela seja menos real.” (SNICKET, 1999, p. 147). 

A obra também trata temas considerados tabus na sociedade ocidental e, inclusive, na 

literatura juvenil de modo geral, tais como: a morte dos pais, o casamento entre uma menina 

de 14 anos e um homem mais velho e a pedofilia, ao ser brevemente referenciada a 

possibilidade de uma noite de núpcias “E agora, se me dão licença, minha noiva e eu temos 

que ir para casa, afinal é a nossa noite de núpcias.” (SNICKET, 1999, p. 135). O tratamento 

que o escritor concede a essas temáticas não é carregado de eufemismos, mas também não é 
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acompanhado de descrições cruas. Por isso, os momentos em que o narrador insere um 

comentário são vistos como um recurso para suavizar e aliviar a tensão própria desses temas, 

o que é propiciado pelo tom humorístico e irônico das intromissões.  

Apesar de Olaf agir em prol de obter, de maneira legal, a fortuna dos irmãos 

Baudelaire, o desejo de “se livrar” dos jovens é constantemente reforçado na narrativa e uma 

agressão física direcionada a Klaus é um marco do potencial agressor do conde: “com um 

movimento súbito do braço, acertou o rosto de Klaus. O garoto caiu no chão, com a cabeça a 

poucos centímetros do olho tatuado no tornozelo do conde.” (SNICKET, 1999, p. 54). Em 

outros momentos da narrativa, os membros da companhia teatral reforçam o caráter violento 

de Olaf, como no trecho: “Se eu fosse você, tentaria não aborrecer o conde Olaf, do contrário 

ele é capaz de arrebentar esse lindo rostinho” (SNICKET, 1999, p. 50), assim como no 

momento em que o homem com a mão de gancho alertou Klaus: “A única razão do conde 

Olaf não o ter rasgado ao meio é que ele ainda não conseguiu pôr as mãos no seu dinheiro. 

Ele permite que você continue vivo enquanto não leva a cabo seus planos.” (SNICKET, 1999, 

p. 84).  

As ameaças adquirem ênfase ainda maior quando o conde tem o seu plano frustrado e, 

por essa razão, sussurrando no ouvido de Violet afirma “’vou matá-los, os três, com as minhas 

próprias mãos’” (SNICKET, 1999, p. 144). Quanto a essa representação da violência, o 

narrador não realiza intromissões com o objetivo de suavizar o tom ameaçador ou a 

veracidade das chantagens. Esse tratamento dado ao tema da violência reforça a atmosfera do 

medo e do suspense na narrativa e reforça o teor sombrio de crimes e mistérios próprio do 

gênero gótico em que a obra se insere. 

A análise desses aspectos tem como ponto de partida o método de grade utilizado no 

estudo
24

 de Ceccantini (2000). Um outro ponto que o estudioso considera para a análise é a 

representação da família em obras juvenis. Em Mau começo, a família possui uma 

configuração tradicional, preconizada pelos padrões cristãos e patriarcais, composta pela 

figura do pai, da mãe e dos três filhos, além disso os Baudelaire viviam em condições 

abastadas: “Os Baudelaire pais possuíam uma enorme biblioteca em sua mansão, uma sala 

com milhares de livros sobre todos os assuntos imagináveis” (SNICKET, 1999, p. 12). 

Entretanto, após o incêndio da mansão dos Baudelaire, a segurança propiciada pelo seio 

familiar é perdida e, no decorrer da narrativa, os jovens não são acolhidos por relações 

afetivas que, em alguma medida, supram a falta dos laços de maternidade e paternidade.  

                                                           
24

 Uma estética da formação: Vinte anos de literatura juvenil brasileira premiada (1978-1997). 2000. 
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O contexto familiar “ideal” e tradicional que se desestrutura devido ao incêndio 

estabelece na narrativa um modelo emancipatório de família e impulsiona um processo 

iniciático
25

 das crianças. O referido modelo de família é postulado por Zilberman (2003), a 

partir da análise de obras de Monteiro Lobato e Lygia Bojunga Nunes, e consiste no 

“afastamento desta índole transmissora de normas e ensinamentos um dos fatores de sua 

autonomia” (ZILBERMAN, 2003, p. 221). Assim sendo, este modelo emancipatório levanta 

questões sobre o lugar tanto da criança quanto do jovem no contexto familiar, superando os 

condicionamentos impostos pelos adultos.  

Ainda considerando os pontos de análise estabelecidos pelo modelo de grade de 

Ceccantini, é oportuno elucidar que não há a representação ou referências significativas 

atribuídas à escola ou ao universo escolar. Desse modo, a instituição escolar não assume o 

papel sequer secundário na narrativa. Por outro lado, é interessante observar a maneira como 

são emitidos juízos de valor positivos que conferem relevância à leitura, à escrita e à 

literatura, haja vista que um dos protagonistas – Klaus Baudelaire – tem sua personalidade 

descrita a partir do fato de ser amante de livros e um leitor voraz, conforme a descrição do 

narrador:  

 

Os Baudelaire pais possuíam uma enorme biblioteca em sua mansão, uma sala com 

milhares de livros sobre todos os assuntos imagináveis. Aos doze anos, é claro que 

Klaus não poderia ter lido todos os livros da biblioteca dos Baudelaire, mas lera uma 

porção deles, e era impressionante como retinha na memória a quantidade de 

informações assim obtidas. (SNICKET, 1999, p. 12) 

 

A afeição pelos livros se dá de maneira mais preponderante em Klaus. No entanto, não 

fica restrito a somente esse irmão. Exemplo disso é quando os três órfãos visitam a casa da 

juíza Strauss com a finalidade de pegar um livro de receitas emprestado e cada um deles sai 

com um livro que se relaciona aos seus interesses mais subjetivos, os quais correspondem 

diretamente a algumas características de suas respectivas personalidades: 

 

“Vejam, os livros de receitas ficam na parede esquerda. Vamos dar uma olhada 

neles?”. “Vamos”, disse Violet, “e se não se importar, gostaria de olhar os livros que 

tratam de engenharia mecânica. Inventar coisas é a minha paixão.”. “E eu gostaria 

de olhar livros sobre lobos”, disse Klaus. “Ultimamente ando fascinado pelos 

animais selvagens da América do Norte.”. “Liiiv!”, gritou Sunny, querendo dizer: 

                                                           
25

 Para Joseph Campbell, a iniciação consiste em um caminho de provas pelo qual o herói deve passar após a 

separação de seu contexto inicial, geralmente, o familiar: “tendo cruzado o limiar, o herói caminha por uma 

paisagem onírica povoada por formas curiosamente fluidas e ambíguas, na qual deve sobreviver a uma sucessão 

de provas.” (CAMPBELL, 1949, s/n). 
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“Por favor, não se esqueçam de pegar um livro com figuras para mim.” (SNICKET, 

1999, p. 41) 

 

Além disso, é através da leitura de um livro sobre direito nupcial que Klaus descobrirá 

toda a articulação do plano do conde para obter a fortuna de seus falecidos pais. Assim, de 

maneira semelhante como Ceccantini (2000) observou nas narrativas juvenis premiadas que 

analisou em sua tese, a obra de Lemony Snicket cria uma necessidade legítima e não forçada 

da leitura e da literatura, por isso, a unidade temática do “ler” é representada com papel de 

destaque. Não obstante, a postura do narrador com relação a esses elementos pode representar 

certo grau de função didatizante na obra, uma vez que os conhecimentos oriundos dos livros 

são, com certa constância, associados à resolução dos problemas que lhe são impostos, como 

no trecho: 

 

Klaus não havia contado nada do livro para as irmãs, porque não queria lhes dar 

falsas esperanças. Não tinha certeza se o livro os ajudaria mesmo a sair do seu 

dilema. Era um livro de texto longo e difícil, e Klaus foi ficando cada vez mais 

cansado à medida que transcorria a noite. [...] Quando a luz de fora passou a se 

tornar acinzentada com a aproximação do dia, Klaus já havia descoberto tudo o que 

precisava saber. Suas esperanças se levantaram junto com o sol. (SNICKET, 1999, 

p. 88-89). 

 

O final da narrativa não apresenta um desfecho fechado. Para Atvara (2012), os finais 

abertos das narrativas promovem a permanência das personagens no imaginário dos leitores, 

recurso que contribui para incitar a leituras dos próximos títulos da série. Além do desfecho 

incerto, o capítulo treze é imbuído de peripécias que confundem as expectativas dos leitores 

porque tende para um desfecho visto como “feliz” para as crianças. Porém, a voz narrativa 

ironicamente recorda aos seus leitores que este não é um livro com final feliz:  

 

Nesta altura de nossa história, sinto-me obrigado a interrompê-la para lhes dar um 

último aviso. Como eu disse no comecinho, este livro que está na mão de vocês não 

termina com um final feliz. Pode parecer, pelo que acabaram de ler, que o conde 

Olaf vai para a cadeia e que os três jovens Baudelaire vão viver felizes para sempre 

com a juíza Strauss, mas não é assim. Se preferirem, podem fechar o livro 

imediatamente e não ler o desfecho infeliz que se segue. Vocês podem passar o resto 

da vida acreditando que os Baudelaire triunfaram sobre o conde Olaf e viveram o 

resto da vida deles na casa e na biblioteca da juíza Strauss, mas não é assim que a 

história continua. (SNICKET, 1999, p. 142). 

 

Esse comentário do narrador e a maneira como ele colabora para a estruturação do 

desfecho contradiz com as noções de literatura de mercado/best-seller identificadas por 

críticos da literatura, como a previsibilidade do final da história. É comum entre as séries com 
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estreita relação com a indústria cultural preparar o leitor para o próximo volume, porém, nesta 

obra, não é só um final aberto em que a história terá continuidade, mas é um final aberto e 

infeliz. No caso de Mau começo, Snicket aproveita o momento da história para debochar das 

narrativas previsíveis e com finais bem-aventurados, assim como ocorreu no início do 

primeiro e do sétimo capítulo do livro. A partir dessa estratégia narrativa, o leitor é colocado 

diante de certa imprevisibilidade, embora desde a sinopse do livro a garantia de um final 

infeliz seja informada. Isso aguça a curiosidade tanto com relação ao enredo deste livro 

quanto ao próximo título. 

Sobre esse aspecto, Zilberman considera que na estrutura do best-seller “a estratégia 

mais frequente é a apresentação de uma história que conclui parcialmente; assim, um ou mais 

conflitos são resolvidos, mas não todos, protelando o encerramento da trama.” (2019, p. 156). 

E seria graças aos artifícios de oferecer um produto serial com oferta “fatiada” que “um autor 

explora o interesse de seus leitores e apela ao consumo continuado, oferecendo-lhes 

sucessivamente mais material.” (ZILBERMAN, 2019, p. 156). Assim sendo, o final aberto 

consiste também em estratégia de adesão do leitor para com as obras desta série, dado que o 

leitor é incitado a conhecer o desfecho “definitivo”. 

É interessante observar como Lemony Snicket/Daniel Handler estabelece 

intertextualidade com outros nomes da literatura e com outras obras literárias. No que tange a 

esse aspecto, o estudo de Atvara (2012) aponta a intertextualidade desde a dedicatória do 

livro: “Para Beatrice – querida, adorada, morta” (SNICKET, 1999, s/n). Isso porque os 

próximos livros da série evidenciarão que Beatrice é a mãe falecida dos jovens Baudelaire e, 

por isso, institui-se uma intertextualidade interna entre os livros da própria série. A única 

referência à Beatrice no interior da narrativa de Mau começo é no momento em que o 

narrador comenta a relação que há entre a maneira como o quarto das pessoas refletem as suas 

personalidades, assim, ao descrever o próprio quarto, Snicket afirma que guarda somente 

coisas que lhe são importantes entre eles “uma série de anotações sobre as atividades dos 

órfãos Baudelaire, e um retrato meio tremido, tirado há muito tempo, de uma mulher chamada 

Beatrice.” (SNICKET, 1999, p. 114). Nesse momento do enredo, não há como o leitor 

elucidar esse detalhe, o qual somente será evidenciado nos livros posteriores.  

Outro ponto de intertextualidade ocorre quando as personagens são nomeadas por 

nome ou sobrenome de escritores. O sobrenome de Charles Baudelaire é atribuído à família 

Baudelaire da narrativa, o nome de Edgar Allan Poe é atribuído ao bancário senhor Poe e ao 

seu filho Edgar e parte do sobrenome do filósofo Claude Lévi-Strauss é concedido à 
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personagem da juíza Strauss. Para Atvara, o intertexto no nome de conde Olaf se dá na 

atribuição do título, o qual, sob essa perspectiva, dialoga com a personagem de conde 

Drácula, de Bram Stoker.  

De acordo com Eco, o dialogismo intertextual, o qual é comum na tipologia das obras 

do mass media, é mais interessante “quando a citação é explícita e consciente: estamos então 

próximos da paródia ou da homenagem ou, como acontece na literatura pós-moderna, do jogo 

irônico sobre a intertextualidade.” (ECO, 1989, p. 125). Embora nesta obra o diálogo com 

esses autores não seja imbuído de maior aprofundamento, esse recurso tende para mais uma 

estratégia paródica, uma vez que a falta de verticalização da intertextualidade parece 

demonstrar a artificialidade desse recurso, o qual é muito comum em obras da literatura 

juvenil para conferir maior sofisticação a ela. Por outro lado, há que se considerar que as 

referências estabelecem uma estreita relação com obras de atmosfera sombria como as obras 

de Baudelaire, Poe e Stoker. 

 A intertextualidade é ainda mais evidenciada através de dez referências, no decorrer da 

narrativa, à imagem que representa a mitologia do “olho que tudo vê”: “Por trás dele, um dos 

olhos pintados, na parede da cozinha observava atentamente cada uma das crianças 

Baudelaire” (SNICKET, 1999, p.73). Essa imagem está presente em diversos pontos da casa e 

da torre, como quadros da casa de Olaf, em uma tatuagem no tornozelo do vilão e na porta de 

entrada da casa. Em linhas gerais, o olho que tudo vê significa simbolicamente o 

conhecimento divino sobre todas as coisas e a onisciência, uma característica do próprio 

narrador da história, o qual se mostrará cada vez mais participante do enredo. Além disso, o 

olho é representado como uma figura intimidadora dos órfãos.  

  Mau começo faz uma referência direta a uma obra de Shakespeare, Macbeth, em uma 

conversa entre os irmãos Baudelaire, enquanto Klaus folheava um enorme livro jurídico 

pertencente a biblioteca da juíza, no qual leu: “‘um grupo de atores fez uma encenação do 

Macbeth, de Shakespeare, em que nenhum deles aparecia vestido com roupa nenhuma’” 

(SNICKET, 1999, p. 82). Um intertexto indireto ocorre no momento em que os três irmãos, 

cada um a seu tempo, são presos no alto da torre para que eles não atrapalhassem os planos 

teatrais de Olaf. Para Atvara, essa é uma alusão ao conto de Rapunzel, no qual uma donzela é 

mantida em cárcere no alto de uma torre.  Não obstante, uma ilustração na última página do 

livro promove intertextualidade com o próximo livro da série A sala dos répteis. Na imagem, 

uma serpente observa o momento em que os jovens estão dentro do carro de Poe e se 

despedem da juíza Strauss.  
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 O recurso de intertextualidade, a figura complexa e dúbia do narrador, a ironia com 

relação à linguagem e ao próprio processo de escrita, o tratamento de temas densos e 

prementes da vivência humana evidenciam como pode ser equivocado e de pouco 

aprofundamento categorizar uma obra sob a designação de best-seller como uma obra 

estruturalmente simplista. A análise evidencia como Mau começo lança mão de estratégias de 

adesão do leitor associadas a estratégias narrativas complexas, as quais podem ser formativas 

para o leitor iniciante e instigantes para um leitor mais experiente. 

Lemony Snicket encara a dualidade do seu público leitor como parte integrante de seu 

processo de elaboração estética. Isso em busca de atraí-lo e fazê-lo permanecer na leitura, 

provocando uma porção de sentimentos, como a curiosidade, a afetividade e a identificação. 

Desse modo, o escritor lança mão de recursos para atrair o leitor tanto para esta obra em 

questão quanto para as doze próximas obras que sucederão o primeiro volume de Desventuras 

em série. As referidas estratégias apontam, portanto, para as concessões do autor às 

tendências de mercado com a finalidade de ser amplamente lido e vendido, as quais são 

satirizadas no decorrer da própria obra, assim como as expectativas do que costuma se esperar 

de uma obra juvenil.  

Apesar do anseio pelas vendas, Snicket oferece ao público em potencial uma narrativa 

que apresenta um trabalho interessante no que tange à construção da crítica e da ironia. Por 

outro lado, é preciso recordar que, embora os temas abordados sejam densos e contundentes, a 

verticalização dos temas não consiste no objetivo norteador de Mau começo, porque o foco é 

a aventura e a dinamicidade do enredo. É assim que o foco da narrativa se volta para a 

aventura e para o tom cômico e caricatural promovido, principalmente, pelas intromissões do 

narrador.  

Assim, a experiência de leitura de um best-seller não deixa de ser, portanto, formativa 

para o processo de letramento literário do jovem e/ou do iniciante na leitura. Isso porque os 

recursos de adesão que o autor lança mão podem aproximar o leitor desse e de outros textos 

literários. Além disso, as variadas experiências de leitura – sejam elas de literatura canônica 

ou de literatura de mercado - colaboram para o estabelecimento de parâmetros de qualidade e 

de gosto pelo próprio leitor. 

Por essa razão, é oportuno retomar o estudo de Eco (2011), principalmente, quando 

defende a transmigração de estilemas. A expressão, cunhada pelo crítico, indica o transitar 

entre leituras de níveis baixo, médio e alto de cultura. Essa variação gradual entre os níveis 

representa os caminhos possíveis da fruição literária, a qual pode passar de um nível superior 
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para um nível inferior ou vice-versa. A partir desse conceito, Eco (2011) relativiza alguns 

estigmas atribuídos aos best-sellers e afirma que a fruição é legítima e de direito do sujeito 

enquanto leitor.  A partir dessa concepção, o próximo capítulo se ocupará de maneira detida 

sobre a relação que a leitura de títulos best-sellers estabelece com a formação literária do 

jovem leitor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 2 

  

O BEST-SELLER E O LEITOR 

 

2.1 - A leitura de best-sellers e a formação do leitor de literatura 

Neste capítulo, será evidenciada a maneira como os estudiosos que se ocupam das 

práticas de leitura e da formação de leitores vêm percebendo a influência dos títulos best-

sellers no percurso formativo do leitor de literatura. As discussões levantadas por esses 

teóricos contribuem para questionar e desestabilizar o estigma de que as obras juvenis best-

sellers são produções simplistas em virtude de suas concessões ao mercado e, por isso 

deturpam o processo de formação do leitor. Não obstante, os estudos evidenciam como o 

leitor jovem tem estabelecido novas formas de se relacionar com o texto e com a leitura, as 

quais escapam dos modelos de leitura de literatura frequentemente praticados na escola.  

Quanto a essa questão, Colomer ressalta que “não há dúvida de que se necessita 

progredir em saber o que agrada às crianças e sobre o modo de fazer evoluir suas 

preferências” (COLOMER, 2007, p. 136). E, para isso, é preciso escutar o jovem falando 

sobre os livros que lê, vê-los formar e expressar suas opiniões e, inclusive, saber o 

posicionamento de seus professores e coordenadores sobre a leitura literária. Por essa razão, 

esta pesquisa lança o olhar para os jovens leitores e apresenta, no segundo tópico deste 

capítulo, a descrição da metodologia adotada para a pesquisa de campo realizada em duas 

escolas públicas de Goiânia. Em seguida, no terceiro tópico, serão apresentadas e analisadas 

as respostas dos coordenadores, professores e bibliotecários de ambas as instituições 

participantes, a fim de investigar o perfil de leitura desses funcionários para compreender os 

discursos que circulam na dinâmica escolar.  

Em 2016, o Instituto Pró-Livro publicou, no livro Retratos da Leitura no Brasil 4, 

dados de uma pesquisa realizada em 2015 sobre os hábitos de leitura dos brasileiros. No 

capítulo anteriormente citado, “Mentira que parece verdade: os jovens não leem e não gostam 

de ler”, (2016), Ceccantini problematiza a naturalização dos discursos “os jovens não leem” e 

“os jovens não gostam de ler” e desenvolve sua discussão a fim de desestabilizar ideias 

arraigadas no senso comum da sociedade e até mesmo nos enunciados proferidos por alguns 

profissionais da área da educação de modo geral. 
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O pesquisador brasileiro aponta para a dificuldade da escola em enfrentar os desafios 

pedagógicos frente às rápidas mudanças do século XX e XXI e diante de um novo perfil de 

estudante. No entanto, apesar da ótica apocalíptica imbuída nos discursos que propagam a 

ideia de que os jovens não gostam de ler, o autor destaca o cenário alentador da pesquisa, ao 

demonstrar que o percentual de jovens leitores é superior ao da média do leitor brasileiro. No 

entanto, os dados não significam diretamente que os jovens gostem efetivamente de ler, uma 

vez que o número do percentual pode representar leituras empreendidas sob a coerção da 

escola. 

Mas, de acordo com o pesquisador, o modo desinteressado como os jovens se 

relacionam com a leitura contradiz o modo tradicional da escolarização da leitura, 

acompanhada de aferições e avaliações acerca da interpretação e análise da obra. Para o 

pesquisador, esse modo particular e livre de se relacionar com a leitura de literatura indica um 

movimento de “desescolarização da leitura”. A pesquisa demonstrou que a escolha de um 

livro pelo jovem pode ser influenciada por aspectos como o título, a capa, a indicação de outra 

pessoa e o tema abordado pela obra.  

 A pesquisa do Instituto Pró-Livro demonstrou também que uma parcela considerável 

dos jovens declara ter uma relação afetiva e lúdica com os livros literários. O fato de um 

elevado número de jovens serem leitores na contemporaneidade, de acordo com Ceccantini, 

não é devido apenas à expansão do mercado editorial e sim a uma relação dinâmica entre 

mercado e público leitor: “o mercado produz muitos livros porque há jovens que os leem, e os 

jovens leem muito mais livros porque o mercado apresenta uma ampla e variada produção, 

atualizada, aliás, com o que se passa no exterior.” (CECCANTINI, 2016, p. 88).  

 A leitura tem se mostrado como uma prática de pertencimento a um grupo social, que 

envolve o compartilhamento de leituras por grupos de mesma faixa etária e de poder 

aquisitivo. Não obstante, os livros mais lidos entre os jovens, de maneira geral, estão 

associados a fenômenos culturais que ultrapassam o suporte do livro “mas envolvem 

adaptações e recriações das mais variadas, abarcando filmes, vídeos, peças teatrais, música, 

videogames, moda, HQ, TV, sites, espetáculos multimídia, aplicativos, enfim, uma grande 

diversidade de produtos que vinculam cultura e consumo.” (CECCANTINI, 2012, p. 89), o 

que colabora para práticas de leitura diversificadas, isto é, em que a fruição transita entre 

suportes e linguagens variados.  

Além disso, a pesquisa publicada em 2016 evidenciou, ao questionar os participantes 

sobre o último livro lido ou livro com leitura em andamento, que os jovens empreendem 
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leituras de obras com forte vínculo com a indústria cultural, as quais frequentemente são 

traduzidas da língua inglesa. Essa tendência de consumo é indício do elevado número de 

jovens leitores que costumam optar pela leitura de romances best-sellers e não 

necessariamente pelas indicações de leitura advindas da escola. 

Apesar de os documentos oficiais brasileiros, como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), orientarem os professores a concederem a possibilidade de os alunos 

escolherem títulos para leitura na escola, a prática docente evidencia como essa atividade não 

é corriqueira, seja por falta de recursos da própria escola, seja por falta de poder aquisitivo 

dos alunos, principalmente da escola pública. Os Parâmetros Curriculares Nacionais alertam 

ainda sobre a importância da leitura livre: “fora da escola, os leitores escolhem o que leem. É 

preciso trabalhar o componente livre da leitura, caso contrário, ao sair da escola, os livros 

ficarão para trás.” (BRASIL, 1998, p. 72). No entanto, as experiências partilhadas pelos 

professores que atuam na educação básica é que, nem sempre, as escolas possuem condições 

para cumprir com o que é recomendado pelos parâmetros nacionais.  

Sobre leitura livre na escola, Colomer ressalta: 

 

A leitura na escola nunca é ‘livre’ por completo. Há um tempo limitado, um lugar 

determinado, condições de leitura e um sistema de regras acertadas (tempo máximo 

para escolher um livro antes de sentar-se para ler, possibilidades de empréstimo, 

formas de solicitação de apoio ao docente para prosseguir a leitura, etc.), que fazem 

com que se trate apenas de uma leitura “parecida” com a que se realiza socialmente 

por prazer. (COLOMER, 2007, p. 127) 

 

Outro ponto passível de análise nos Parâmetros Curriculares Nacionais é a orientação 

para o fato de que “a escola deve construir pontes entre textos de entretenimento e textos mais 

complexos.” (BRASIL, 1998, p. 71). Embora essa orientação aponte para práticas de leitura 

com o objetivo de expandir os horizontes de leitura dos leitores, o que se observa nas 

instituições escolares é a existência de uma postura excludente da literatura best-seller, de 

modo que, frequentemente, só são valorizados os textos e autores reconhecidos pela crítica.  

Assim, a literatura best-seller é considerada uma leitura válida e até mesmo formativa 

por alguns professores, mas as escolhas de obras para serem trabalhadas no decorrer do ano 

letivo evidenciam que o lugar do best-seller não é a escola. Para Annie Rouxel, “a leitura 

escolar, em seu formato canônico, não autoriza ligações com aquilo que se situa fora do 

literário: o universo do leitor. Essa exclusão paradoxal explica a aspereza e o formalismo do 

exercício e o fato de inúmeros alunos que dele se afastam.” (ROUXEL, 2013, p. 158).  
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Por isso, a ponte entre a literatura de entretenimento e obras clássicas não é construída, 

mas, na melhor das hipóteses, apenas forjada. Isso ocorre porque as leituras da esfera privada, 

realizadas pelos alunos, não recebem a devida atenção, geralmente, elas são desconhecidas 

pelos professores, devido à dificuldade ou até mesmo resistência de acompanhar o que tem 

sido consumido pelo público jovem.  

Essa situação colabora para que as obras denominadas como best-sellers sejam 

tratadas de forma generalizada e consideradas como literatura de pouca qualidade. Assim, o 

jovem leitor precisa lidar com essa dualidade literária reforçada pela instituição escolar, a qual 

parte do princípio de que existem obras que merecem o trabalho e o reconhecimento da escola 

e outras que não costumam entrar no currículo escolar.  

Quanto à qualidade das obras selecionadas para serem trabalhadas na escola, Colomer 

defende que “um bom corpus não é sinônimo ‘das melhores obras’, mas inclui também livros 

de séries, onde os pequenos possam descansar e assimilar o aprendizado através da repetição 

[...] No extremo oposto, um bom corpus não é tampouco algo destinado ao consumo” 

(COLOMER, 2007, p. 113). No entanto, o que se observa com frequência nas escolas é um 

corpus de livros literários que contemplam somente o cânone, privando os alunos (que só têm 

a escola como mediadora da literatura) da possibilidade de perceber as diferentes formas de 

leitura, através de um corpus cada vez mais amplo. 

Por isso, geralmente em contexto extraescolar, o leitor estabelece contato, por meio de 

variados espaços, como os midiáticos, com títulos best-sellers. Esse filão de mercado, embora 

não seja legitimado pelos estudos literários e quase sempre não encontre espaço nas aulas de 

literatura, possui um sistema particular de produção, circulação e consumo em que o objetivo 

preponderante é vender, o que não exclui a possibilidade de se ofertar obras com estratégias 

narrativas interessantes para o seu público alvo. Por esse motivo, sob a genérica designação 

editorial de best-seller são agrupadas obras que, em sua maioria, visam a seduzir o leitor, 

através de variados recursos de adesão, e que em maior ou menor medida cedem as coerções 

de mercado em voga no momento de seu processo de elaboração escrita e publicação.  

Nas leituras de best-sellers, distante das demandas avaliativas escolares, é mais 

provável que o jovem realize uma apropriação mais subjetiva das obras, sem o cerceamento 

da análise do professor ou dos críticos literários. Trata-se de uma leitura independente, com 

mais liberdade para a identificação e para a apreciação. Talvez por esse motivo, é comum os 

jovens demonstrarem desinteresse pelas obras que são indicadas pela escola e entusiasmo 

pelas leituras que fazem de outros títulos fora do espaço escolar. 
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Esse comportamento dos jovens foi observado por Neide Luzia de Rezende: 

“mergulhados em outras modalidades midiáticas e bastante seduzidos por elas, eles resistem à 

leitura das obras do cânone escolar, não obstante demonstrarem muitas vezes grande interesse 

por best-sellers contemporâneos.” (REZENDE, 2013, p. 12). Dessa maneira, o jovem leitor se 

encontra diante de dois impasses: o primeiro em que de um lado se encontram as 

recomendações canônicas da escola e de outro as obras mais voltadas para o mercado; e o 

segundo em que ele precisa alternar, com certa recorrência, entre a leitura com “rédeas no 

pescoço” e a leitura com maior espaço para a sua subjetividade.  

A relação conflituosa entre o leitor e a leitura revela um cenário em que “as teorias 

centradas no sujeito não foram, contudo, capazes de produzir mudanças significativas no 

trabalho com a leitura, principalmente na literária.” (REZENDE, Neide Luzia de. In: 

ROUXEL, 2013, p. 12). Assim, o encontro com os best-sellers pode ser o primeiro passo para 

seduzir leitores com poucas experiências de leitura. Por essa razão, não parece adequado 

lançar mão de um juízo de valor generalizante sobre as obras que recebem a designação de 

best-seller, uma vez que essas obras não se explicam somente pelo número de vendas, não são 

todas as obras inseridas nesse filão que são necessariamente narrativas simplistas ou esvaídas 

de temas prementes, o que ocorre são novas formas de dialogar com esse leitor em processo 

de formação e certo redimensionamento do literário, o qual visa fisgar o seu público alvo e 

garantir a sua adesão até o findar da obra e/ou da série. Em virtude disso, é necessário, como 

propõe Umberto Eco, examinar o fenômeno mais de perto, assim como dar voz ao público 

alvo dessas obras, conforme o empreendido nesta pesquisa.  

 

2.2 - O método recepcional e a metodologia da pesquisa de campo 

 Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira Aguiar (1993), em um estudo centrado na 

formação de jovens leitores, elencaram algumas alternativas metodológicas para que os 

profissionais de Letras realizem seu trabalho, em contexto escolar, de maneira mais 

respaldada pela teoria. A partir desse objetivo norteador, as autoras ressaltam que é por meio 

das trocas linguísticas
26

 que os indivíduos adquirem e se certificam de seus conhecimentos de 

mundo, o que cria oportunidades para o autoconhecimento. Sob esse ponto de vista, o contato 

com diversificados textos é de suma importância, pois é também através deles que os 

indivíduos promoverão transformações em seus contextos socioculturais. 

                                                           
26

 Para Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira Aguiar, as trocas linguísticas correspondem ao contato com as 

manifestações da língua, como os textos orais e escritos.  
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 Assim, as trocas linguísticas proporcionam modificações nas diversas esferas da vida 

de um indivíduo, bem como uma melhor compreensão de seu papel na condição de sujeito 

histórico. De acordo com Bordini e Aguiar, essa ampliação do conhecimento pode ser ainda 

mais enfática caso haja o acesso aos textos: “o acesso aos mais variados textos, informativos e 

literários, proporciona, assim, a tessitura de um universo de informações sobre a humanidade 

e o mundo que gera vínculos entre o leitor e os outros homens.” (BORDINI; AGUIAR, 1993, 

p. 10). Dessa forma, os textos propiciam um diálogo singular entre o sujeito e o mundo a 

partir da necessidade própria do homem em estabelecer sentido ao mundo e a si próprio.  

 Da relação dialógica entre o indivíduo e o texto literário pode surgir o prazer da leitura 

em razão da multiplicidade de sentidos que a literatura oferece ao seu leitor. Desse modo, o 

sujeito se vê em um campo de certa liberdade, uma vez que a literatura “mobiliza mais intensa 

e inteiramente a consciência do leitor; sem obrigá-lo a manter-se nas amarras do cotidiano.” 

(BORDINI; AGUIAR, 1993, p. 15). Afastada do pragmatismo arraigado na sociedade 

contemporânea, a leitura literária pode problematizar a realidade e, consequentemente, 

estimular o leitor a rever sua própria visão de mundo. 

 Para as autoras, é preciso que a relação considerada positiva para com o livro e a 

leitura extrapole o hábito estabelecido por meio de uma cobrança, geralmente, escolar. Por 

essa razão, “a busca frequente da literatura precisa surgir de uma atitude consciente, da 

disposição de enfrentar o desafio que o texto oferece como uma nova alternativa existencial.” 

(BORDINI; AGUIAR, 1993, p. 18). Diante dessa observação, o estudo das pesquisadoras 

defende que para a formação do hábito de leitura é importante, em um primeiro momento, a 

oferta de livros próximos ao horizonte de expectativa
27

 do leitor para que questões 

significativas para ele sejam levantadas no momento da recepção.  

 O contato com textos que não se distanciam demasiadamente dos horizontes de leitura 

do leitor cria certa familiaridade, o qual pode ser favorável para desencadear uma experiência 

acolhedora por meio da leitura. Para Bordini e Aguiar, “o indivíduo busca, no ato de ler, a 

satisfação de uma necessidade de caráter informativo ou recreativo, que é condicionada por 

uma série de fatores: os alunos são sujeitos diferenciados que têm, portanto, interesses de 

leitura variados.” (1993, p. 19). Os interesses mais diversificados dos jovens em idade escolar 

                                                           
27

De acordo com Zilberman (2008, p. 93), o conceito “horizonte de expectativa” é oriundo dos estudos de 

Estética da Recepção e postulado pelo crítico literário alemão Hans Robert Jauss. Esse conceito preconiza que as 

épocas e as sociedades estabelecem aspectos de estética, ideologia e temática, as quais são refletidas, em alguma 

medida, pelas obras literárias. Assim sendo, na recepção de uma obra, a compreensão prévia que o leitor tem 

desses aspectos podem reforçar seu entendimento precedente à leitura da obra ou extrapolá-lo.  
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promovem, como consequência, um itinerário de leitura também diversificado, o qual 

colabora para a consolidação de um nível de leitura crítica ao longo das etapas escolares.  As 

autoras assinalam que é no período entre a 8° série e o 2° grau
28

 que os alunos apresentam, de 

maneira mais consolidada, essa habilidade de leitura.  

 O nível de leitura crítica equivale ao momento em que os alunos elaboram juízos de 

valor sobre o que leem e desenvolvem a percepção de aspectos estéticos. Essa postura de 

leitura ocorre em razão de uma “busca da identidade individual e social e o maior exercício da 

leitura têm como dividendo uma postura crítica diante dos textos, através da comparação de 

ideias, da conclusão, da tomada de posições.” (BORDINI; AGUIAR, 1993, p. 21).  

 Diante dessa realidade, as pesquisadoras afirmam que a forma mais efetiva para o 

ensino de literatura na escola é atender, inicialmente, aos interesses mais imediatos, ao 

horizonte de expectativa do leitor. Porém, tal prática metodológica deve ocorrer associada a 

ações que estimulem novos interesses e agucem o senso crítico do leitor em formação: 

 

O ato de ler é, portanto, duplamente gratificante. No contato com o conhecido, 

fornece a facilidade da acomodação, a possibilidade de o sujeito encontrar-se no 

texto. Na experiência com o desconhecido, surge a descoberta de modos alternativos 

de ser e de viver. A tensão entre esses dois polos patrocina a forma mais agradável e 

efetiva de leitura. (BORDINI; AGUIAR, 1993, p. 26). 

 

 A partir da perspectiva dos estudos de estética da recepção, as autoras mostram, nesse 

estudo, que a reflexão sobre a obra literária é feita através “da descrição de componentes 

internos e dos espaços vazios a serem preenchidos pelo leitor” (BORDINI; AGUIAR, 1993, 

p. 31). Dessa maneira, a leitura será sempre singular em suas diversas realizações, em virtude 

das diferenças existentes entre as expectativas de cada sujeito e as distinções entre seus 

repertórios prévios de leituras literárias.  

Ademais, é preciso considerar as disparidades entre os contextos socioculturais dos 

leitores porque isso interferirá diretamente no modo como ele preencherá, por meio de 

inferências, as lacunas deixadas pelo texto. Por isso, as obras literárias serão “um cruzamento 

de apreensões que se fizeram e se fazem dela nos vários contextos históricos em que ela 

ocorreu e no que agora é estudada.” (BORDINI; AGUIAR, 1993, p. 81). 

                                                           
28

 As séries referidas por Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira Aguiar (1993) correspondem, na atualidade, 

ao 9° ano do Ensino Fundamental II e ao 1°, 2° e 3° ano do Ensino Médio. 
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Durante a leitura, a obra literária oferece “pistas” a serem seguidas pelo leitor, bem 

como deixa alguns espaços “em branco” para que ele os preencha com base nas suas 

experiências e vivências mais subjetivas: 

 

O processo de recepção textual, portanto, implica a participação ativa e criativa 

daquele que lê, sem com isso sufocar-se a autonomia da obra.[...]. O sujeito, ao 

defrontar-se com o texto, traz consigo toda sua bagagem de experiências linguísticas 

e sociais, que deve mobilizar a partir das provocações e lacunas que a obra lhe 

propõe. (BORDINI; AGUIAR, 1993, p. 86). 

 

A base dos referidos estudos teóricos defende o relativismo histórico e cultural “já que 

está fundamentalmente convicta da mutabilidade dos objetos, bem como da obra literária 

dentro do processo histórico.” (BORDINI; AGUIAR, 1993, p. 81). Não obstante, os teóricos 

da estética da recepção se fundamentam no processo de concretização da obra por sujeitos 

empíricos, o que corresponde a uma interação entre o autor e o texto, assim como entre o 

leitor e o texto. Nesse último caso, a concretização ocorre por meio de valores que o leitor 

atribui à obra a partir de seu horizonte de expectativas e da norma estética vigente no contexto 

sociocultural em que está inserido.  

Por isso, a recepção de uma obra literária se torna efetiva no momento em que texto e 

leitor se aproximam. De acordo com as autoras, é nesse instante que a historicidade e o 

contexto de ambos emergem e são colocados frente a frente e “as possibilidades de diálogo 

com a obra dependem, então, do grau de identificação ou de distanciamento do leitor em 

relação a ela, no que tange às convenções sociais e culturais a que está vinculado e à 

consciência que delas possui.” (BORDINI; AGUIAR, 1993, p. 84).  

Bordini e Aguiar defendem que tanto no ato da produção quanto no ato da recepção de 

uma obra literária, obrigatoriamente, ocorre a integração entre dois horizontes de 

expectativas: o do autor e o do leitor: “as expectativas do autor se traduzem no texto e as do 

leitor são a ele transferidas” (BORDINI; AGUIAR, 1993, p. 83). Por essa razão, as autoras 

consideram que os referidos horizontes de expectativas podem chocar-se ou assemelhar-se. 

Ao haver o choque, é provável que o horizonte de expectativa do leitor seja alterado, 

expandido. De outro modo, caso ocorra uma aproximação entre os horizontes, a posição do 

leitor é de conforto diante do texto literário. 

A partir da leitura dos estudos sobre a Estética da Recepção, de Hans Robert Jauss, 

Bordini e Aguiar comentam que a atribuição de valor a uma obra ocorre na mesma medida em 
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que ela produz a expansão do horizonte de expectativas daquele que a lê. Uma obra somente 

pode romper com determinados horizontes dos leitores quando se opõe às convenções sociais 

e estéticas com as quais eles já estão habituados. A concepção de que determinada obra 

literária pode expandir o horizonte ou reforçá-lo contribui para estabelecer uma dualidade no 

campo literário entre obras emancipadoras e obras confortadoras.  

Desse modo, é papel das obras entendidas como emancipadoras proporcionar 

experiências estéticas que sejam capazes de ampliar as concepções que os indivíduos 

possuem. Por outro lado, as obras consideradas como conformadoras confirmam as 

concepções que o leitor tem do mundo e do literário, além de desencadear, em menor grau, 

inquietudes e problematizações do status quo. 

Sobre a leitura de obras confortadoras, Bordini e Aguiar ponderam que embora esse 

ambiente literário possua notável aceitabilidade entre os leitores, quanto mais eles acumulam 

leituras dessas obras “maior a propensão para a modificação de seus horizontes, porque a 

excessiva confirmação de suas expectativas produz monotonia, que a obra “difícil” pode 

quebrar.” (BORDINI; AGUIAR, 1993, p. 85).  

 Assim, o método recepcional, quando aplicado ao ensino de literatura, deve provocar a 

comparação entre o que é familiar e o que é novo, assim como entre o que é próximo e 

distante temporalmente e espacialmente. O foco das ações de mediação de leitura deve ser, 

sobretudo, alargar o horizonte de expectativa dos leitores. Sob essa ótica, a escola deve 

promover o cotejo entre “textos que pertencem ao arsenal de leitura do grupo com outros 

textos, documentos de outras épocas, regiões e classes sociais, em diferentes níveis de estilo e 

abordando temáticas variadas.” (BORDINI; AGUIAR, 1993, p. 86).  

Em contrapartida, Neide Luzia de Rezende problematiza, na apresentação do livro 

Leitura subjetiva e ensino de literatura (2013), que “as teorias centradas no sujeito não foram, 

contudo, capazes de produzir mudanças significativas no trabalho com a leitura, 

principalmente na literária.” (REZENDE, 2013, p. 12). A crítica da autora se baseia na 

percepção de alguns pontos que envolvem a concepção de ensino de literatura: a afirmação 

genérica de que os jovens não leem; os objetivos e as condições problemáticas para cumprir 

os objetivos de formação literária na escola básica e o professor não possuir uma formação 

acadêmica que lhe possibilite desprender-se de práticas ultrapassadas e pouco eficazes de 

fomento à leitura.  



87 
 

As problemáticas expostas por Rezende partem de recorrentes discursos de professores 

do ensino básico e de inúmeros relatórios que já recebeu de estagiários: 

 

Tem-se a impressão, pelo menos nas escolas públicas brasileiras, de que a 

instituição, não obstante a pressão por mudanças, mantém-se, ainda, quanto ao 

ensino de literatura, presa a determinados parâmetros, ultrapassados ou ineficazes, 

enquanto os alunos caminham livremente em outra direção, infensos aos freios da 

escola, portanto também infensos ao tipo de conhecimento que ela propugna. 

(REZENDE, 2013, p. 12) 

 

Para além desses aspectos concentrados no âmbito do ensino, envolvendo as 

responsabilidades do governo, da escola e da formação de professores, Rezende elucida, na 

sequência, outros dois aspectos problemáticos com relação à leitura literária na escola, agora, 

no âmbito dos discentes: a sedução por outras modalidades midiáticas e os níveis deficitários 

de escrita. De modo que este dificultaria a fruição e a compreensão do texto e aquele 

influenciaria diretamente na resistência que os alunos apresentam na leitura de obras 

canônicas e no interesse por best-sellers contemporâneos. 

Em seguida, a autora defende outra concepção de literatura na escola, a qual considera 

o leitor como parte integrante da construção dos significados das obras literárias e baseia-se 

na prática de leitura de textos completos e integrais. É a partir dessa defesa que Rezende 

evidencia a insuficiência do termo “ensino de literatura” para essa nova noção e propõe a 

inserção gradual do termo “leitura literária” nos discursos pedagógicos.  

Para Rezende, “a ‘leitura literária’ questiona a pretensa objetividade das leituras que 

privilegiam exclusivamente a palavra do especialista, reproduzida na maior parte das vezes de 

modo descontextualizado e fragmentado nos manuais didáticos.” (REZENDE, 2013, p. 13). A 

proposta conceitual e metodológica da estudiosa procura desprender-se do ensino tradicional 

baseado somente no estudo do cânone e da história literária e aproximar-se da leitura integral 

e contextualizada do texto literário.  

Annie Rouxel também tece uma crítica mordaz às práticas de leitura escolar e ao seu 

formato tradicional: “a leitura escolar, em seu formato canônico, não autoriza ligações com 

aquilo que se situa fora do literário: o universo do leitor. Essa exclusão paradoxal explica a 

aspereza e o formalismo do exercício e o fato de que inúmeros alunos dele se afastam.” 

(ROUXEL, 2013, p. 158). Diante dessa afirmação, a estudiosa francesa comenta que é preciso 

ensinar os alunos a se apropriarem dos textos de maneira mais subjetiva, com o intuito 

primeiro de reencontrar o gosto pela leitura. E, para que a literatura não seja uma mera 
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disciplina do currículo escolar, “é necessário, portanto, acolher a subjetividade e não a 

censurar” (ROUXEL, 2013, p. 178). 

Ao realizar na França uma pesquisa de campo em que os alunos produziram 

autobiografias de leitor, Rouxel percebeu que as referências às obras clássicas e consagradas, 

geralmente mediadas pelas escolas, eram poucas se comparadas às referências do que a 

estudiosa nomeou como “paixões súbitas”. As referências apaixonadas correspondem a obras 

mediadas por alguém próximo ou pela “livre” escolha do leitor. Por essa razão, a autora 

defende que “as obras consideradas ‘menores’ podem ter um papel importante na vida de uma 

pessoa.” (ROUXEL, 1993, p. 169), pois essas marcam intensamente na memória uma 

aprazível experiência de leitura. 

Apoiada nessa realidade verificada por sua pesquisa, Rouxel indica a existência de 

dois corpora de cultura: a esfera escolar e a esfera privada. Além disso, entre ambas as esferas 

pode haver uma relação conflituosa devido as diferenças de comportamento diante do público 

e do privado. Ao considerar essa dicotomia, a autora pontua duas situações complexas que os 

jovens leitores vivenciam: 

 

Ora o jovem leitor lê com o mesmo prazer e sem hierarquizar tanto obras literárias 

reconhecidas quanto best-sellers originados da literatura de reprodução e da 

paraliteratura; ora, ao contrário, numa vontade de afirmação identitária, distingue e 

separa os dois corpora, a ponto de se questionar, como o faz um professor da 

Academia de Rennes, sobre a existência de duas culturas. (ROUXEL, 2013, p. 170). 

 

Sobre essa dualidade de posturas diante de uma obra literária, Teresa Colomer (2007) 

realizou um estudo qualitativo sobre práticas culturais entre os jovens. Os dados dos estudos 

referenciados pela estudiosa demonstraram que um indivíduo com um vasto repertório de 

leitura – de livros infantis e juvenis, best-sellers, e leituras escolares de obras clássicas – 

avalia positivamente as leituras que fez de obras que escolheu livremente e desenvolve uma 

postura adversa em relação às obras canônicas impostas pela escola: 

 

Sua maneira de expressar-se sobre a leitura revela uma grande tensão entre as 

formas de apropriação popular da literatura, que por um lado centralizam o interesse 

no enredo, na projeção identificadora, nos temas da atualidade, etc,; e o valor dado a 

uma leitura “sábia” aprendida na escola, que inclui uma atitude distanciada, crítica 

ou desligada de seus interesses imediatos, por outro. (COLOMER, 2007, p. 50). 

 

Tanto Rouxel quanto Colomer, embora partam de contextos de pesquisa distintos, 

expressam a percepção do conflito entre os valores que os leitores atribuem às obras lidas 
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livremente e às obras cujas leituras foram requisitadas pela escola. Com relação a isso, a 

pesquisadora espanhola destaca que “Temos de saber ‘onde estão’ para ajudá-los a ampliar 

progressivamente sua capacidade de fruição. Não saltarão de repente de um tipo de corpus a 

outro.” (COLOMER, 2007, p. 67). Diante dessa problemática que envolve as práticas de 

leitura dos jovens, Rouxel defende que o mais determinante é a relação que se estabelece com 

o texto e não o fato de reconhecer se determinada obra pertence a esse ou aquele corpus, quer 

ele seja legítimo, quer não. 

 A partir das reflexões expostas neste capítulo, as quais se fundamentam nos estudos 

sobre a leitura e nos estudos acerca do best-seller, associadas ao objetivo norteador desta 

pesquisa de perceber como se dá a relação entre o texto literário juvenil best-seller e os seus 

respectivos leitores, é que a pesquisa de campo foi planejada e realizada. O intuito de realizar 

a parte prática da pesquisa na escola foi o de compreender, de maneira mais detida, as 

concepções de literatura e as experiências de leitura dos indivíduos que integram o contexto 

escolar e perceber como esses aspectos influenciam nos valores atribuídos à obra em questão.  

A pesquisa de campo deste estudo realizou-se em duas escolas públicas, sendo uma de 

âmbito federal e outra de âmbito municipal de Goiânia, contemplando somente uma turma de 

8º ano de cada uma das respectivas escolas. A escola federal está localizada dentro de um 

Campus Universitário, em um bairro de chácaras, enquanto a escola campo municipal está 

localizada no bairro Parque Amazônia, o qual passa por um processo intenso de expansão e de 

valorização imobiliária. Apesar dessa característica de ascensão da região em que a escola 

municipal se insere, o perfil socioeconômico dos alunos atendidos por essa unidade está em 

processo de modificação:  

 

A comunidade escolar tem mudado nos últimos anos, no que diz respeito à situação 

socioeconômica, pois observa-se que muitos educandos matriculados têm mudado 

para bairros vizinhos, em função do alto custo dos aluguéis e do crescimento da 

construção de prédios no Parque Amazônia. E, em contrapartida, percebemos que 

devido à crise financeira pela qual o país está passando, temos recebido vários 

educandos da rede particular de Ensino. (PPP, 2019, p. 11). 

 

De acordo com os dados do Projeto Político Pedagógico da escola de nível federal, a 

partir do ano de 1986, havia um sorteio público para o preenchimento das vagas, sendo 50% 

destinadas aos servidores da universidade e 50% reservadas para a comunidade geral. No 

entanto, desde 1988 o sorteio público não possui mais essa divisão e distribui as vagas de 

maneira igualitária para todos os interessados. Essa prática mais democrática propicia que o 
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perfil socioeconômico do corpo discente da unidade seja diversificado, assim como o da 

escola municipal.   

A escolha pelo 8º ano se deu em função da pressuposição de que nesse período os 

leitores empreendem leituras críticas, conforme exposto por Bordini e Aguiar, pois estão mais 

maduros e, geralmente, com o itinerário de leitura mais extenso. Outro aspecto levado em 

consideração foi o fato de os alunos de 8º ano ainda não serem cobrados pelas demandas 

escolares focalizadas nos vestibulares, no Exame Nacional do Ensino Médio e outros. Isso 

porque diante da preparação para esses processos seletivos a adesão dos alunos poderia ser 

comprometida. 

A seleção de duas escolas públicas se deu a partir do objetivo de investigar dois 

contextos de formação do jovem leitor e, a partir disso, realizar um cotejo entre os dados 

colhidos nessas instituições de ensino. É oportuno esclarecer que a ideia inicial deste estudo 

consistia em realizar a pesquisa de campo em uma escola pública e em uma escola privada, o 

que se tornou inviável devido à dificuldade de conseguir o aval de ao menos uma escola 

particular de Goiânia. Isso ocorreu pela dificuldade em conseguir que um simples telefonema 

fosse repassado aos diretores ou coordenadores para marcar um horário, principalmente, 

depois das recepcionistas saberem que não se tratava de uma mãe de aluno e sim de uma 

pesquisadora que gostaria de desenvolver seu projeto de mestrado.  

Somente depois de algumas ligações e de deixar recados na recepção, a coordenadora 

do Ensino Fundamental de uma escola confessional reservou determinado horário em sua 

agenda para conhecer a proposta da pesquisa. Apesar de a coordenadora ouvir com muita 

atenção, se mostrar receptiva para com a realização da pesquisa de campo e comentar que é 

uma postura da escola apoiar pesquisas científicas, participação dos professores em 

congressos e outros eventos acadêmicos, assim como incentivá-los a se qualificarem cada vez 

mais, ela salientou que seria preciso repassar os documentos e os instrumentos da coleta de 

dados para a direção autorizar a realização do projeto. E, assim que ela obtivesse o parecer, a 

pesquisadora receberia um comunicado. Entretanto, em busca de uma devolutiva da proposta, 

várias ligações foram feitas e, somente após o decorrer de trinta dias, a recepcionista 

comunicou que a coordenadora ainda não tinha uma resposta.  

Dessa maneira, a resistência em relação à pesquisa de campo persistiu mesmo depois 

de a coordenadora citada conhecer detalhadamente os seus intuitos e perceber que se tratava 

de um projeto de incentivo à literatura, de curta duração, voltado para a formação de leitores, 

e sem custo algum para a escola ou para os alunos participantes. Com o curto prazo do 
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segundo ano do mestrado, não havia a possibilidade de esperar. Por isso, parecia que a 

alternativa para solucionar esse impasse seria procurar colegas de profissão que pudessem 

mediar o contato com uma escola que acolhesse o projeto. Essa estratégia também não obteve 

sucesso porque, embora os colegas recomendassem a pesquisa, os telefonemas e os e-mails 

enviados para a coordenação geral das escolas sequer foram respondidos. 

O posicionamento pouco receptivo das escolas particulares procuradas pela 

pesquisadora e a indisposição para receber uma pesquisa de mestrado, revelam como o 

cumprimento dos conteúdos, das atividades e das avaliações se sobrepõem a experiências 

voltadas para a formação literária do discente das instituições. Além disso, o comportamento 

observado nessas escolas escancara a falta de apoio e incentivo à pesquisa científica que se 

volta para o ensino básico. Paradoxalmente, a academia, geralmente, é alvo de críticas 

incisivas, por uma parcela da sociedade, as quais se fundamentam na pressuposição de sua 

postura “encastelada” e na certa “dificuldade” em desenvolver estudos, pesquisas e práticas 

em parceria com a comunidade. Essa tônica questionável costuma recair, sobretudo, nos 

cursos de humanidades/licenciaturas. 

Devido aos impasses expostos e ao cuidado de não prejudicar o cronograma da 

pesquisa como um todo, a saída encontrada foi selecionar duas escolas públicas e alterar 

alguns aspectos do projeto da pesquisa de mestrado. De modo oposto às escolas particulares, 

ambas as instituições de ensino públicas, procuradas pela pesquisadora, expressaram certo 

entusiasmo e naturalidade em receberem a pesquisa de campo. Esses comportamentos se 

justificam devido aos fatos de ser uma prática inerente à escola de âmbito federal receber 

pesquisadores e estagiários, assim como ao fato de a orientadora deste estudo ter feito uma 

recomendação da pesquisa a uma das coordenadoras da escola de âmbito municipal. Ambos 

os aspectos auxiliaram na definição dos campos de pesquisa.  

Ainda no processo de acolher e conhecer mais de perto o projeto a ser realizado na 

instituição de ensino, a coordenadora da escola municipal expressou a satisfação em receber o 

projeto e proporcionar aos alunos o contato com uma pesquisa com o aval da universidade de 

maior prestígio no estado de Goiás. Não obstante, em ambas as escolas, tanto professores 

quanto coordenadores verbalizaram a disposição em auxiliar no que fosse necessário para a 

realização da pesquisa de campo e demonstraram interesse em acessar os dados colhidos, 

assim como o texto final desta dissertação.  

No que concerne ao contexto das escolas, é válido ressaltar que, embora ambas as 

instituições sejam públicas, as realidades e as práticas de formação de leitores de literatura 
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possuem disparidades. O contexto escolar federal possui melhores condições de trabalho, tais 

como recursos financeiros, infraestrutura, localidade centralizada, qualificação profissional 

dos professores, entre outros aspectos, que impactam positivamente nas atividades 

desenvolvidas pelos profissionais de Letras. Em contrapartida, a realidade da escola municipal 

é periférica e possui condições de trabalho que deixam a desejar em diversos aspectos, como a 

infraestrutura, a baixa remuneração dos profissionais associada à carga horária elevada 

exercida pelos docentes, entre outros pontos ainda mais agravantes.  

Esses fatores foram observados no decorrer da realização da pesquisa de campo, mas 

podem ser evidenciados por meio de um cotejo entre os Projetos Políticos Pedagógicos de 

ambas as instituições. De acordo como o PPP da escola federal, a sua estrutura física é 

composta por três edificações “prédio I contendo a II fase do Ensino Fundamental, Ensino 

Médio e o curso de Mestrado; prédio II contendo a I fase do Ensino Fundamental; e o prédio 

III contendo a Educação Infantil.” (PPP, 2018, p. 6). As referidas edificações são compostas 

por um total de 27 salas de aula, somando pisos inferiores e superiores.  

De maneira distinta, o PPP da escola municipal esclarece que a estrutura física da 

instituição “conta com 11 salas de aula em funcionamento” (PPP, 2019, p. 18), as quais se 

dividem para atender os Ciclos de Formação e Desenvolvimento Humano e Educação Infantil 

e no turno noturno a Educação de Adolescente, Jovens e Adultos (EAJA). Mais adiante no 

documento, a comunidade escolar municipal tece um apelo:  

 

O prédio da instituição educacional sofre com o desgaste de seus 43 anos de 

existência e a crescente demanda da comunidade, assim, várias mudanças, 

adequações e reformas se fazem necessárias para que a organização e o 

funcionamento das atividades pedagógicas da instituição educacional se 

desenvolvam satisfatoriamente. (PPP, 2019, p. 19). 

 

Com relação ao perfil do corpo discente das duas escolas, o Projeto Político 

Pedagógico da escola federal evidencia que oferece, aproximadamente, 769 vagas, somando 

as vagas disponíveis para as etapas da Educação Infantil ao Ensino Médio, enquanto a escola 

municipal apresenta em seu PPP que recebem 757 educandos, os quais são divididos em três 

períodos: matutino, vespertino e noturno. O último período, que proporciona a educação de 

jovens e adultos, não é oferecido pela escola federal.  

O documento da instituição municipal relata também a intensa mobilidade 

(matrícula/transferência) dos alunos devido aos altos preços dos aluguéis da região e ao 

Programa de Moradia da Prefeitura de Goiânia, em parceria com o Governo Federal, que 
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proporciona às famílias de baixa renda o direito à casa própria, o que desencadeou no 

afastamento das famílias do bairro em que a escola está situada e interfere na assiduidade da 

frequência de alguns alunos. No documento da instituição federal, não há menção a uma 

situação semelhante a essa.  

Ao conhecer as particularidades de cada instituição e estabelecer oficialmente os 

campos da pesquisa através do Termo de Anuência da Instituição, por meio do qual a escola 

declara estar de acordo com a realização da pesquisa e assume o compromisso de apoiar o 

desenvolvimento dessa, devidamente assinado pelos diretores das unidades, o projeto pôde ser 

submetido ao Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás. Assim, por intermédio da 

Plataforma Brasil
29

, foram anexados todos os documentos exigidos. Após o envio de toda essa 

documentação e a análise feita pelo parecerista do Comitê de Ética, em 19 de fevereiro de 

2019, o Parecer Consubstanciado do Comitê foi disponibilizado no site da Plataforma Brasil, 

o qual continha a aprovação do projeto, assim como de todos os documentos que seriam 

utilizados na realização da pesquisa de campo.  

Depois de cumpridos os procedimentos legais, a coleta de dados foi realizada nas duas 

escolas entre os meses de abril a junho de 2019. A pesquisadora responsável visitou as escolas 

uma vez por semana para desenvolver a sequência didática do projeto nomeado como “Eu, a 

leitura e a literatura”. Na escola federal, a pesquisa de campo teve início em 15 de abril de 

2019 e finalização em 27 de maio de 2019. As visitas à escola ocorreram às segundas-feiras, 

de 07h30min as 09h00min.  Posteriormente, foi realizada a pesquisa na escola municipal. O 

projeto iniciou-se em 17 de maio de 2019 e findou-se em 18 de junho de 2019. As visitas 

ocorreram às terças-feiras, de 09h00min as 10h00min.  

Apesar de não terem sido desempenhadas de maneira totalmente simultâneas, os 

instrumentos e a metodologia de trabalho foram os mesmos para os dois contextos escolares, 

a fim de que houvesse paridade na coleta de dados. Porém, a diferença de trinta minutos que 

há na duração das aulas entre as escolas campo demandou ajustes pontuais na sequência 

didática elaborada inicialmente. Em vista disso, a realização do projeto levou o período de 

tempo de cinco aulas na escola federal e de oito aulas na escola municipal para que todas as 

etapas da sequência didática fossem contempladas. 

                                                           
29

  A Plataforma Brasil é um sistema eletrônico criado pelo Governo Federal em parceria com o Ministério da 

Saúde para receber e analisar os projetos de pesquisas que envolvem seres humanos de todos os Comitês de 

Ética do Brasil.  
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A hipótese inicial do trabalho se baseava na ideia de que as leituras de obras best-

sellers contribuem para a formação do leitor literário. Para confirmar ou não essa hipótese, foi 

proposta a leitura de Mau começo, de Lemony Snicket, aos alunos das turmas selecionadas.  

Durante a pesquisa, dois aspectos foram selecionados para direcionar a análise da 

recepção da obra escolhida: se os alunos consideravam os best-sellers narrativas inferiores e 

pouco atrativas e se de fato, no momento da leitura, as estratégias de adesão do leitor, 

presentes na obra literária escolhida, seduziriam o leitor ou os repeliriam.  

Tendo em vista esses objetivos, os instrumentos de coleta de dados utilizados nas 

respectivas escolas foram: observação ativa do ambiente escolar e das práticas fomentadoras 

do hábito da leitura, questionários abertos - sobre experiências de leitura - aplicados aos 

sujeitos da instituição escolar (coordenador pedagógico, professor de literatura, bibliotecário e 

alunos). Além disso, foram realizadas leituras vocalizadas de todo o enredo do livro Mau 

começo (1999) acompanhadas da observação das reações dos alunos durante a leitura.  

Após a leitura integral da obra, foi proposta a produção de dois textos: um sobre o que 

os alunos acharam do livro e outro em que eles deveriam tecer um breve resumo da obra. 

Quanto a esse instrumento, os jovens participantes não hesitaram em demonstrar a resistência 

para com a atividade sugerida como atividade da aula, alguns alunos mencionaram que 

estavam com preguiça de escrever e que o tempo restante da aula não seria o suficiente para 

escrever tanto, dentre outras justificativas.  

E, para encerrar a realização do projeto “Eu, a leitura e a literatura” contemplando a 

presença do pronome em primeira pessoa e fazendo jus à carga de subjetividade que esse 

possui, foi proposta aos alunos a produção de uma autobiografia de leitor, por meio da qual 

escreveriam acerca de suas memórias de leitura e, principalmente, sobre os seus primeiros 

contatos com a leitura, a literatura e a escrita.  

Com o início da pesquisa de campo, a professora de Língua Portuguesa da turma de 8º 

ano da escola federal acompanhou todo o desenvolvimento do projeto e sempre concedia 

sugestões para o desenvolvimento da pesquisa e do projeto como um todo. Por outro lado, na 

escola de nível municipal, o professor regente se encontrava de licença médica, e a Secretaria 

Municipal de Educação de Goiânia ainda não havia enviado professor substituto para as 

turmas. Desse modo, os professores de outras disciplinas se desdobravam para ministrar aulas 

nesse horário que se encontrava sem professor para que os alunos não ficassem sem cumprir a 

carga horária necessária. Por essa razão, a realização do projeto foi vista pela coordenação da 



95 
 

escola como uma “grata surpresa”, uma vez que os alunos não estariam sem aulas e se 

ocupariam de atividades ligadas à disciplina de Língua Portuguesa. 

 Na escola de nível municipal, a pesquisadora inevitavelmente assumiu, por um tempo, 

o papel de professora da turma, uma vez que somente na reta final do projeto, a Secretaria 

Municipal de Educação enviou uma professora substituta para as turmas da escola. Devido a 

isso, mesmo com todo o cuidado de realizar a pesquisa de maneira mais semelhante possível 

nos dois campos, a diferença nos papeis desempenhados pode ter influenciado na maneira 

como os alunos se apropriaram do texto literário e do projeto como um todo.  

A primeira etapa da sequência didática do projeto “Eu, a leitura e a literatura” teve 

como objetivo geral, para além de apresentar a pesquisa, as atividades que seriam 

desenvolvidas e os termos exigidos pelo Comitê de Ética a serem assinados, averiguar quais 

eram as trajetórias de leitura dos jovens leitores participantes. Isso a fim de vislumbrar quais 

eram os seus horizontes de expectativas e como se estruturava a relação deles com a leitura e 

com a literatura até àquele momento. E, como objetivos específicos dessa aula inicial, a 

pesquisa se propôs a conduzir uma “autopercepção” dos alunos com relação aos seus hábitos 

de leitura e às suas preferências literárias através de um questionário em que todas as questões 

demandavam respostas discursivas. 

Assim, no início dessa primeira etapa, a pesquisadora realizou uma breve apresentação 

pessoal associada a uma explicação, em linhas gerais, de sua pesquisa de mestrado. Logo em 

seguida, foi proposta uma breve apresentação pessoal por parte dos alunos. Depois, a 

pesquisadora esclareceu os objetivos da pesquisa e o percurso a ser trilhado durante as aulas 

para que, assim, os jovens pudessem vislumbrar o todo da pesquisa e, a partir disso, decidir se 

desejavam participar ou não. Cerca de três alunos da escola federal não queriam participar da 

pesquisa, mas como a professora regente não permitiu que eles se retirassem da sala de aula 

enquanto o projeto acontecia, os jovens participaram da pesquisa, porém sem envolvimento.  

Após esses esclarecimentos, os alunos assinaram um termo de esclarecimento 

recomendado pelo Comitê de Ética. O TALE (Termo de Assentimento Livre e Esclarecido) 

foi lido pela pesquisadora e, alguns minutos foram destinados para que possíveis dúvidas dos 

alunos fossem sanadas e a assinatura fosse colhida. Em seguida, o TCLE (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido) foi entregue aos alunos para que fosse levado a um adulto 

responsável e, em momento oportuno, fosse lido e assinado. Isso a fim de garantir o 

andamento das atividades em tempo exequível, a pesquisadora estabeleceu a data do dia 22 de 
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abril de 2019 (segunda-feira) para a entrega dos termos que foram destinados aos pais e/ou 

responsáveis.  

Na escola campo federal, a turma de 8º ano era composta por 29 alunos e todos eles 

realizaram as atividades propostas em sala de aula. No entanto, desse número, 5 participantes 

não permitiram que seus dados fossem analisados e publicados, apesar de ser assegurado o 

anonimato, 20 alunos concordaram com a análise e publicação dos seus registros colhidos 

através dos instrumentos de coleta de dados e 4 alunos não entregaram o TALE assinado para 

a pesquisadora. Nessa escola campo, apenas 11 alunos entregaram o TCLE assinado pelo pai 

ou responsável, embora em todos os encontros a pesquisadora reforçasse a necessidade da 

assinatura e entrega do termo. Os jovens participantes que não entregaram o termo alegavam 

o esquecimento. 

Na escola campo municipal, a turma era composta por 27 alunos e todos realizaram as 

atividades propostas pela pesquisadora, com exceção dos alunos faltosos no dia da aplicação 

de um dos instrumentos. Porém, desse número total, 15 jovens entregaram o TALE assinado 

para a pesquisadora com a permissão de análise e publicação dos dados fornecidos, 3 alunos 

não concederam a autorização para o trabalho com os dados e 9 alunos não entregaram o 

termo assinado para a pesquisadora. Nessa turma, somente 16 participantes entregaram para a 

pesquisadora o TCLE assinado pelo pai ou responsável. E, de maneira semelhante à primeira 

turma, os jovens argumentavam que haviam se esquecido de levar o termo para escola ou que 

os pais não se lembraram de assiná-lo.  

Desse modo, nem todos os alunos que aceitaram participar entregaram formalmente o 

termo assinado pelos pais. E, diante dessas questões, o formato dos termos e os protocolos se 

mostraram pouco eficientes para as pesquisas realizadas na educação básica. Não obstante, 

essa formalidade exigida pelo Comitê de Ética, embora assegure a integridade dos sujeitos 

envolvidos, requisitou que a pesquisadora arcasse com 132 cópias de termos para contemplar 

todos os indivíduos. Nesse sentido, é preciso considerar que arcar com o custo das cópias dos 

termos e dos materiais didáticos não é uma realidade possível para todo pós-graduando.  

 Posteriormente a essas demandas burocráticas, a pesquisadora propôs que os jovens se 

organizassem em um semicírculo e entregou a eles um questionário, a fim de sondar as 

experiências literárias e se, porventura, os participantes da pesquisa viam os best-sellers como 

uma literatura inferior. Além do objetivo de compreender quais determinantes externos 

influenciam nas escolhas literárias que esses jovens realizam fora da escola. Desse modo, a 
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pesquisadora leu todas as perguntas com os alunos, sanou algumas dúvidas que surgiram 

sobre os enunciados e reservou um tempo para que eles elaborassem as respostas.  

 Em seguida, as 30 cópias do livro Mau começo (1999), de Lemony Snicket, foram 

entregues aos jovens participantes, as quais foram adquiridas com recursos da própria 

pesquisadora. Embora essa não seja a forma mais ética de se trabalhar um livro literário na 

escola, a alternativa das cópias foi o único meio possível para abranger os objetivos da 

pesquisa. Isso porque solicitar a compra do livro pelos alunos dificultaria o andamento da 

pesquisa, posto que nem todos teriam condições financeiras para adquiri-los. Além disso, as 

bibliotecas das duas escolas não possuíam, em seus acervos, o título de Snicket e a compra de 

exemplares, somente para uma turma de 8º ano, custaria, em média, R$ 660,00, um valor seis 

vezes maior do que o das cópias.  

Dessa maneira, a leitura da obra foi realizada em cópias em preto e branco organizadas 

em folhas de tamanho A4 apenas grampeadas, com a finalidade de reduzir o custo das cópias. 

Devido a isso, os alunos não puderam experimentar os elementos mais sensoriais do livro 

físico de Mau começo, como o seu tamanho em edição de bolso e a textura do papel pólen 

bold, o qual confere uma cor amarela e uma gramatura mais espessa ao toque. Na tentativa de 

suprir essa perda, a pesquisadora levou o próprio livro e passou para os alunos observarem as 

cores da capa e da quarta capa e para que o folheassem de maneira geral.  

Com o texto em mãos, uma breve contextualização da obra, acompanhada de 

informações sobre o escritor introduziram a leitura. Depois dessa ambientação, iniciou-se a 

leitura efetiva da referida obra literária, a qual se organizou a partir da leitura de uma página 

por aluno do capítulo um e do capítulo dois. A leitura compartilhada buscou proporcionar aos 

alunos uma abertura para que produzissem comentários apreciativos e/ou críticos no que 

concerne à narrativa, no decorrer da leitura.  

A segunda e a terceira etapa do projeto em desenvolvimento tiveram como objetivo 

geral observar a recepção dos jovens durante a leitura coletiva da obra selecionada. Além 

disso, as duas etapas tiveram o propósito de conduzir a observação dos alunos para os 

elementos formais dessa narrativa, tais como a construção do narrador e dos personagens 

principais e secundários, assim como o espaço e o tempo que ambientam a narração. 

No início dessas duas etapas, a pesquisadora realizou uma breve retomada do que foi 

apresentado acerca do livro literário e de seu escritor na aula anterior e, inclusive, dos 

aspectos mais relevantes do enredo da obra. Isso foi feito com a finalidade de promover uma 
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aproximação entre o leitor e o livro. Em seguida, a leitura vocalizada foi estimulada entre os 

alunos e, assim, a leitura estipulada foi do capítulo três até o capítulo dez. E, por uma questão 

de tempo, a pesquisadora estabeleceu com os alunos que até o quarto encontro eles deveriam 

ler até o capítulo treze, o qual corresponde ao último capítulo do livro.  

Assim como na escola federal, os alunos da escola de nível municipal se 

disponibilizaram a realizar as leituras vocalizadas. No entanto, a sala da turma de oitavo ano 

da escola municipal se localizava geograficamente em frente à quadra de esportes da unidade 

e, como as janelas não fechavam totalmente e a parede tinha em sua estrutura cobogós
30

, todo 

o barulho da quadra invadia a sala. Isso atrapalhava consideravelmente a leitura dos alunos e 

o estabelecimento de um ambiente com concentração voltada somente para a narrativa, uma 

vez que as atividades realizadas na quadra chamavam atenção. Por essa razão, os encontros 

em que o foco era a leitura em sala de aula foram prejudicados por ensaios de festa junina, 

jogos de interclasse, entre outros eventos. 

Essa é uma problemática apontada no próprio Projeto Político Pedagógico da escola: 

 

Necessitamos também da construção de um muro para isolar a quadra poliesportiva 

e o bloco de salas de aula, pois o barulho produzido pelos educandos quando estão 

realizando atividades durante as aulas de educação física ou recreação, neste local, 

inviabiliza o trabalho dos professores que estão ministrando aulas nas salas vizinhas, 

além de tirar a concentração dos educandos. (PPP, 2019, p. 20). 

 

Diante dessa problemática, outro espaço para a realização do projeto foi pensado pela 

pesquisadora. No entanto, a biblioteca não tinha espaço suficiente para receber toda a turma e 

o espaço cimentado mais isolado dos ruídos da quadra poliesportiva demandaria que, em 

todos os encontros, os alunos levassem as carteiras para este lugar, a fim de terem um pouco 

mais de conforto. Foi preciso considerar também que como os encontros se realizavam na 

terceira aula, momento em que o lanche é servido para os alunos, o deslocamento associado o 

momento do lanche tomaria, aproximadamente, 40% do tempo da aula, prejudicando o tempo 

hábil da pesquisa. 

Como o barulho atrapalhou a leitura vocalizada na escola municipal, a pesquisadora 

frequentemente orientou que os alunos voltassem ao texto em casa e realizassem sua releitura. 

Entretanto, apesar de estarem sempre com as cópias em mãos para os encontros e 

                                                           
30

 O cobogó é uma peça da construção civil, semelhante a blocos vazados, que permite a ventilação e a 

iluminação natural no ambiente. Costuma ser utilizado para dividir espaços ou como peças decorativas. 

Entretanto, na estrutura da sala de aula, o cobogó foi utilizado acima das janelas, próximo ao telhado. 
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demonstrarem curiosidade para com a experiência de leitura, ficou explícito para a 

pesquisadora que os alunos não liam a história em outros momentos que não fossem os 

encontros do projeto. Por essa razão, a leitura integral da obra precisou ser realizada em sala 

de aula, mesmo com os ruídos.  

No contexto da instituição federal, alunos e professores também se encontravam 

envolvidos com eventos escolares, como para um festival sobre literatura nomeado como 

“Pipoesia”. Porém, o evento aconteceria em um sábado e os trabalhos, que seriam expostos 

neste dia, foram produzidos no horário de aula da professora regente de Língua Portuguesa, às 

quartas-feiras. Desse modo, as atividades que envolviam esse evento não comprometeram o 

andamento da pesquisa. Ademais, atividades esportivas e ruídos não foram incômodos 

vivenciados nessa instituição, devido a sua estrutura física que alocava a turma de 8º ano 

distante da quadra de esportes.  

A quarta etapa do projeto teve como objetivo geral sondar a apreciação dos jovens 

participantes quanto ao livro Mau começo, a fim de obter dados mais palpáveis com relação à 

recepção da obra. Como objetivos específicos, a pesquisa propôs-se a averiguar quais são e 

como são estruturados os julgamentos de valor que os jovens leitores lançam mão para 

qualificar a obra de Snicket, assim como observar as reações mais imediatas dos alunos ao 

compartilharem com a mediadora e com os colegas de classe suas impressões sobre a 

narrativa.  

Para iniciar essa etapa, uma breve conversa sobre todo o enredo de Mau começo foi 

estimulada pela pesquisadora. Após essa conversa inicial, os três últimos capítulos foram 

lidos em sala de aula. Com a finalização da leitura, o foco da conversa com os alunos se 

deteve sobre o desfecho e, para que isso acontecesse, algumas perguntas foram levantadas 

pela pesquisadora, tais como: “Vocês mudariam alguma coisa do desfecho da história? Por 

quê?” e “Para vocês, o final foi surpreendente ou não? Por quê?”.  

Para encerrar o trabalho desta etapa da pesquisa, foi distribuída aos alunos uma 

atividade impressa estruturada em apenas duas perguntas: “O que você achou do livro Mau 

começo, primeiro volume da série Deseventuras em série, do escritor americano Lemony 

Snicket?” e “Faça no espaço abaixo um resumo da obra Mau começo, de Lemony Snicket”. O 

objetivo desse instrumento de coleta de dados era averiguar as apreciações dos alunos com 

relação ao livro lido e a maneira como elaborariam seus comentários. O resumo da obra, 

solicitado pela segunda pergunta, foi importante para perceber quais momentos do enredo 

foram mais marcantes para os jovens.  
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 A última etapa do projeto tinha como objetivo geral orientar a elaboração de uma 

autobiografia com foco nos primeiros contatos dos jovens com a leitura, a literatura e a 

escrita. Para isso, em um primeiro momento, os alunos foram convidados a ler o conto Os 

astrônomos, de Graciliano Ramos, no qual o escritor brasileiro recorda e descreve os 

primeiros contatos com a leitura literária e com a escrita. O texto de Ramos evidencia a 

maneira como a formação de um sujeito leitor e/ou escritor não se limita exclusivamente às 

vivências escolares e podem as extrapolar. A escolha da narrativa foi um recurso 

metodológico importante para provocar a reflexão dos jovens para com suas próprias 

vivências com a leitura.  

Em seguida, foi proposto que os jovens se organizassem em duplas, com o intuito de 

que cada dupla recebesse uma cópia do texto de Graciliano Ramos. Com as cópias dos textos 

em mãos, um período de tempo foi reservado para a leitura coletiva, seguida de um momento 

para que os alunos pudessem partilhar o que acharam mais interessante sobre a trajetória de 

formação literária relatada pelo narrador do texto. Em meio a essa conversa, a pesquisadora 

questionou os alunos sobre aquilo que convergia ou divergia das suas próprias experiências 

literárias.  

A produção de um texto de gênero autobiográfico teve como finalidade instigar o 

resgate de recordações dos primeiros contatos com a leitura, a literatura e a escrita. Desse 

modo, a pesquisadora sugeriu aos alunos que elaborassem esse texto a partir das principais 

memórias ou lembranças mais marcantes com os livros, o qual deveria ser entregue ao final 

desta mesma aula em uma folha de caderno. E, para que houvesse tempo suficiente para 

recordar, planejar e, posteriormente, produzir, eles tiveram o período de uma hora para 

desempenharem tal atividade.  

No decorrer da produção desse texto, os alunos da escola federal demonstraram 

elevado interesse pela produção da autobiografia, o silêncio, que não era um elemento comum 

a essa turma, se fez presente e os rostos dos alunos evidenciavam a busca por suas memórias. 

A maioria dos textos, que foram entregues à pesquisadora, tinham uma extensão bastante 

considerável, entre 20 e 30 linhas.  Por outro lado, na escola municipal essa atividade não foi 

bem recebida. Os alunos dessa turma se incomodaram com o fato de o texto ter que ser 

entregue no mesmo dia. Além disso, se queixaram demasiadamente que não conseguiam se 

lembrar dos primeiros contatos com a leitura.  

 Antes da finalização das etapas do projeto “Eu, a leitura e a literatura”, a pesquisadora 

reservou um breve momento para agradecer aos alunos por terem aceitado participar da 
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pesquisa. Em seguida, ressaltou a importância que a participação dos alunos conferiu ao 

andamento de seu curso de metrado como um todo. Nesse momento, alguns alunos 

verbalizaram a satisfação em participarem de um projeto de leitura.  

 Portanto, apesar de se tratarem de dois contextos de formação de leitores distintos e de 

o tempo de aula ser diferente entre as duas instituições, as etapas da sequência didática foram 

as mesmas, com pontuais ajustes. Por essa razão, a descrição metodológica apresentada neste 

segundo capítulo privilegiou uma explicação mais geral das ações desempenhadas, atentando-

se mais para a sequência de desenvolvimento das etapas do projeto do que uma descrição 

minuciosa das divisões por aula e dos métodos utilizados para a pesquisa de campo nas 

escolas.  

 

2.3 – Os sujeitos envolvidos no contexto das escolas campo 

Com o intento de não restringir a pesquisa às experiências de leitura dos alunos, a fim 

de compreender como se dá a circulação de livros nas duas instituições escolares, assim como 

de perceber quais são as concepções de literatura que circulam no contexto de ensino, um 

questionário foi aplicado ao diretor da escola e à coordenadora da escola municipal, às 

bibliotecárias e às professoras regentes de Língua Portuguesa, o qual consistia no mesmo 

aplicado aos alunos no primeiro momento da pesquisa de campo. Esse questionário visava, 

assim como com os alunos, conhecer os seus comportamentos de leitura, suas preferências e 

perceber como o sujeito lança o seu olhar sobre a literatura. 

 Os três entrevistados da escola federal se consideram leitores, isso devido ao hábito ou 

pelas demandas inerentes ao trabalho em uma escola. Já em relação aos sujeitos entrevistados 

da escola municipal, apenas a bibliotecária e a professora de Língua Portuguesa se 

consideram leitoras. A coordenadora não se considera uma leitora “completa”: “Parcialmente. 

Apesar de gostar de ler e ter contato diário com diversas formas de texto, atualmente, devido à 

falta de tempo, estou pegando menos livros para ler.”.  

Os sujeitos entrevistados em ambas as escolas relataram que os seus primeiros 

contatos com os livros de literatura foram na infância, por meio da mediação dos pais, e 

durante o Ensino Fundamental. Dentre as respostas, cabe destacar o registro da bibliotecária 

da escola federal, que mencionou “minha mãe era professora do ensino fundamental, então 

desde pequena tive contato com livros literários e didáticos, de todos os tipos e assuntos” e o 
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da professora de Língua Portuguesa da mesma escola, que ressaltou que o seu contato com a 

literatura se intensificou quando ingressou no curso de Letras.  

 Quando questionados se durante a infância/adolescência realizaram a leitura de uma 

obra que foi marcante, o diretor da escola federal mencionou “gostei dos que li de Machado 

de Assis, O cortiço, Clarice Lispector”. A bibliotecária da instituição citou que “Andando 

pelas prateleiras encontrei o livro do autor Pedro Bandeira, chamado Droga da Obediência. 

Achei interessante e levei para casa. A leitura era muito envolvente e no outro dia acabei 

procurando mais livros do autor entre as estantes.”. Já a professora da turma teceu um 

comentário com certo lirismo sobre a obra que a marcou profundamente na infância e que a 

provoca ainda na fase adulta: 

 

Na infância, o livro que mais marcou minha experiência leitora foi O meu pé de 

laranja lima, de José Mauro de Vasconcelos. A exploração do universo no qual o 

protagonista, com sua profunda subjetividade e afetividade, vai descobrindo o 

mundo dos adultos e construindo sentidos para o seu, promoveu em mim emoções 

que continuam a reverberar, em cada livro que leio ou em cada situação em que sou 

provocada a olhar a vida sob a ótica de uma criança. Nesse sentido, percebo que 

aquela obra tem grande importância também em minha formação humana.     

 

 A bibliotecária da escola municipal não mencionou um título específico, mas destacou 

a relevância de cada livro lido em sua trajetória: “Não tenho um livro marcante, todos os que 

li teve sua importância, acho que no momento que você pega no livro aquele é marcante 

depois vem outros e outros.”.  Por outro lado, a coordenadora e a professora da mesma 

instituição mencionaram, respectivamente: “Marcelo, Marmelo, Martelo. Eu me encantei com 

a maneira divertida que ele tinha para justificar as palavras.” e “a obra de Machado de Assis 

“Dom Casmurro”. Sempre fiquei curiosa sobre a trama do romance, se Capitu realmente traiu 

Bentinho.” 

Quanto à questão que indagava se os entrevistados realizam empréstimos na biblioteca 

da escola, o diretor afirma que não, pois prefere comprar os títulos que deseja ler. A 

bibliotecária diz que costuma pegar livros, sobretudo os que possuem temáticas ligadas à 

educação. A essa mesma pergunta, a professora entrevistada responde que costuma ler os 

livros que já tem ou que costuma adquirir ao longo de cada ano. É interessante observar que 

somente a bibliotecária tem o hábito de pegar livros emprestados na biblioteca, talvez pela 

proximidade e intimidade com a disposição dos títulos. 

Já no contexto da escola municipal, mesmo com um acervo consideravelmente menor 

se comparado ao da escola federal, as três entrevistadas afirmam realizar empréstimos na 
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biblioteca da instituição. A professora de Língua Portuguesa, por exemplo, pegou os livros 

que estavam sendo trabalhados com as turmas de 7º, 8º e 9º ano, os quais eram: “O outro lado 

da ilha, de José Maviael Monteiro, e O segredo da casa amarela, de Giselda Laporta”. 

 Quando questionados sobre se alguma pessoa os influenciou a ler, o diretor da escola 

federal afirma ter se afeiçoado pela leitura por si só, assim como a professora da instituição. 

De acordo com ela, “infelizmente, não encontrei nenhum professor ou professora que 

demonstrasse qualquer afinidade com a leitura”, mas se recorda remotamente do avô recitar 

poemas. Por outro lado, embora a bibliotecária da escola tenha uma mãe professora, ela 

afirma que “Mesmo tendo uma mãe professora, ela não obrigava leitura. O interesse surgia 

quando ela chegava com livros novos, geralmente cortesias de editoras. Então ficava muito 

empolgada e lia tudo que chegava.”. 

 A essa mesma questão, a coordenadora da escola municipal destacou a figura materna 

como principal influenciadora da leitura “Ela sempre lia ou nos contava histórias a noite.”. A 

bibliotecária da instituição destacou o tio como um exímio leitor que despertou nela certa 

curiosidade para com os livros e as histórias “meu tio era um ótimo leitor, lia muito e contava 

e comentava as histórias, o que tinha de interessante no livro sempre fazia uma resenha do 

livro lido. Com isso fui interessando pela leitura.”. Por outro lado, a professora de Língua 

Portuguesa compartilha da mesma experiência do diretor e da professora da escola federal: 

“Não, ninguém me influenciou, gosto pela leitura, já nasci com ela.”. 

 A próxima questão indagava se os participantes tinham um livro preferido. Cabe 

destacar que a professora entrevistada na escola federal não conseguiu escolher uma obra 

somente para mencionar, com a justificativa de que cada obra a fascina de maneira singular. 

De maneira um tanto quanto semelhante, o diretor da escola também não escolheu somente 

um título, mas mencionou os autores preferidos “gosto demais de todos os livros de Clarice 

Lispector e amo Guimarães Rosa. Gosto deles porque sua literatura desestabiliza/mobiliza a 

língua, fazendo o mesmo conosco, leitores.”. Somente a bibliotecária da escola selecionou 

apenas uma obra como favorita “tenho um carinho pelo livro “Se as coisas fossem mães”, da 

Sylvia Orthof. Me lembro que até fiz uma música com a letra da história de tanto que eu 

gostava de ler.”. 

 Já a bibliotecária da escola municipal afirmou que não tinha um livro preferido. A 

coordenadora, por outro lado, mencionou um título em que considera ter se envolvido muito 

com a narrativa, o qual chama-se Pássaros feridos, de Colleen McCullough. A resposta da 

professora regente da instituição evidencia a sua religiosidade: “Já li mais de 400 livros, 
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porém o que sempre está comigo é a Bíblia sagrada. Sempre leio um capítulo. Ela me 

conforta.”.   

No momento em que responderam ao questionário, apenas o diretor e a professora da 

escola federal estavam lendo um livro. Ele lia “A livraria mágica de Paris, de Nina George” e 

ela lia “a coletânea de contos/crônicas intitulada Tempos de escola, que reúne narrativas de 

vários escritores brasileiros.”. No contexto da escola municipal, apenas a coordenadora não 

estava lendo um livro. A bibliotecária mencionou um título de autoajuda, chamado “Sucesso 

eu vou chegar lá. A linguagem desse livro não é difícil ele é simples e objetivo.” e a 

professora da escola mencionou estar lendo um best-seller e revelou não se interessar por 

livros de linguagem mais desafiadora: “Iniciei a obra de Dan Brown “Ponto de Impacto!, a 

linguagem não é difícil para mim. Não leio livros com linguagem difícil, porque não gosto.” 

 No que concerne às motivações para iniciar a leitura de uma obra e para ir até o final 

do livro, o diretor e a bibliotecária da escola de âmbito federal levam em consideração o 

conteúdo, a linguagem e o desdobramento da história. Já a professora, talvez pela extensa 

formação na área de Letras, considera outros aspectos, como: “a qualidade estética da obra, 

em sua linguagem plurissignificativa, sem didatismo e livre de estereotipia”. Quanto a essa 

questão, a coordenadora da escola municipal menciona a curiosidade para conhecer a história. 

A bibliotecária e a professora, por sua vez, apresentam motivações com certo pragmatismo, 

como “Quando inicio a leitura já penso quanto conhecimento irei adquirir, isso é que me 

motiva ir até o fim.” e “Considerar que o livro é interessante e que me enriquece 

culturamente.” 

Quanto ao suporte em que os entrevistados leem com maior frequência, embora leia no 

suporte impresso e digital, somente a bibliotecária da escola federal costuma preferir o livro 

digital, devido à possibilidade de ler em qualquer aparelho eletrônico. A professora da mesma 

instituição só opta pelo suporte digital se for a única forma de ter acesso a um título 

específico. Cabe destacar o comentário da professora de Língua Portuguesa da escola 

municipal, porque além de revelar a preferência pelo livro impresso, revela a sua relação de 

consumo com aparelhos tecnológicos: “O impresso, ainda tenho um laço com o tradicional e 

leio em qualquer lugar e hora. Também meu celular não presta e não tenho notebook.”. 

 Quando questionados sobre se há algum fator que os atrapalhe a ler mais livros, os 

entrevistados citaram a falta de tempo e o preço dos livros. Por outro lado, a professora da 

escola federal, ao considerar a natureza do seu trabalho enquanto professora de Língua 

Portuguesa e Literatura, destacou que a leitura é um aspecto que sua profissão exige 
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constantemente. Por essa razão, às vezes, ela precisa adiar a leitura de determinadas obras 

para priorizar a leitura de livros que dialogam de perto com o universo dos jovens com os 

quais ela trabalha.  

 Os entrevistados foram questionados também sobre o que consideram indispensável 

para uma obra ser considerada boa. Quanto a essa questão, o diretor fez uma ponderação: 

“Depende. Tem hora que quero uma leitura fácil e tem hora que quero literatura mais 

elaborada e instigante.”. A essa indagação, a bibliotecária da escola federal menciona como 

aspecto indispensável “um bom enredo, que possua desdobramentos que causem emoções 

variadas”. Ao responder esse questionamento, a professora da mesma instituição reitera um 

aspecto já mencionado anteriormente: a qualidade estética da obra e a linguagem 

plurissignificativa.  

 Diante dessa mesma indagação, a coordenadora da escola mencionou que as obras 

para serem consideradas boas precisam mexer com as suas emoções, despertar a sua 

curiosidade e ter uma linguagem leve. As características mencionadas por ela possuem 

estreita relação com as obras compreendidas como best-sellers. A bibliotecária, por outro 

lado, destaca a relevância da leitura por “livre escolha”: “Na minha opnião, para a leitura ser 

atraente é quando você escolhe o livro que você quer, não por obrigação. A escola que 

escolhe ou porque vai cair na prova.”. Para a entrevistada, o fato de uma obra literária ser 

mediada pela escola, associada aos métodos avaliativos, a torna uma leitura pouco atraente. Já 

a professora considera que, para ser atraente, uma obra “tem que ter linguagem simples 

(formal) e ter substância para determinada idade ou público.”. Desse modo, para os sujeitos da 

escola municipal, a linguagem simples e leve é um aspecto crucial para uma obra ser 

considerada boa.  

 Em relação à questão sobre o que caracteriza uma obra não interessante a professora 

da escola federal afirma: “Considero que, em se tratando de obras literárias e não de 

estereótipos, todas são interessantes.” O comentário da bibliotecária já não impõe restrições à 

literatura, vista que “toda leitura é interessante, independente do estilo literário. Cada leitor 

possui um gosto literário, que vai do gibi aos clássicos. Então tudo é válido, o que importa é o 

conhecimento que será culminado da história.”. O diretor se vale de critérios mais emocionais 

para caracterizar as obras que não são atraentes: “as chatas, as arrogantes, as tediosas”. 

 De maneira semelhante às considerações dos entrevistados da escola federal, a 

bibliotecária da escola municipal reiterou a importância de todas as obras, considerado as 

particularidades de cada uma delas e as diferentes preferências dos leitores: “todos tem sua 
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importância dependendo do interesse de cada. Porque há diferentes leitores cada um gosta de 

algo diferente.”. No entanto, a coordenadora e a professora regente mencionaram algumas 

obras para exemplificar o que não consideram interessante na literatura. A coordenadora citou 

os livros de Henri Wallon, um psicólogo muito estudado nos cursos de pedagogia. Por último, 

a professora da escola mencionou: “As obras que possuem linguagem subjetiva como o livro 

As cidades e as serras. Eu pelo menos entendi muito pouco da história. Muito cansativo e 

enjoativo esse tipo de leitura.”. 

 A última questão do questionário buscou saber o que os entrevistados levam em 

consideração ao escolherem uma obra literária para empreender leitura. Quanto a esse 

aspecto, o diretor da escola federal mencionou que observa vários elementos, como: “a capa, 

o título, o autor, o cheiro, o primeiro parágrafo etc.”. Por outro lado, a bibliotecária possui 

como critério de escolha apenas a temática e o enredo da obra. Já a professora leva em 

consideração se a linguagem da obra é criativa e plurissignificativa.  

 Sobre esse aspecto, a coordenadora da escola municipal mencionou que busca saber 

sobre a narrativa e o estilo do livro, além disso, “geralmente olho o resumo para ver se me 

desperta a curiosidade.”. A bibliotecária, por sua vez, reitera suas inclinações mais 

pragmáticas “Eu procuro um livro, quando quero adquirir conhecimento que naquele 

momento estou precisando.”. Por último, a professora destaca: “leio o resumo se eu gostar, 

levo o livro. Gosto de observar a estética do livro também.”.  

 A entrevista com esses sujeitos, significativos para o processo de formação do leitor e 

para oportunizar o contato com livros, evidenciou alguns traços dos seus próprios percursos 

formativos e de como eles influenciam as suas relações com a leitura na fase adulta e também 

quanto ao que, na concepção deles, deve ser lido na escola.  

Dos entrevistados, 50% deles tiveram uma figura específica que os aproximasse, de 

maneira marcante, dos livros e os outros 50% já não tiveram uma pessoa que compartilhasse 

de leituras e, mesmo assim, a afeição por essa prática se deu de maneira natural, conforme 

experienciaram o universo dos livros.  

De acordo com a entrevista realizada com os sujeitos tanto da escola federal quanto da 

escola municipal, a leitura é uma prática permanente, a qual teve início nos anos iniciais da 

educação básica e se estendeu até a fase adulta, disputando espaço com as demandas 

profissionais, que ocupam boa parte dos seus dias.  
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 A maioria dos entrevistados não registrou dificuldades em adquirir os títulos que 

anseiam ler, apenas a professora da escola municipal destacou as dificuldades que possui para 

adquirir bons livros em razão de seus elevados preços e para instrumentalizar-se 

tecnologicamente para ler livros digitais, o que representa 16,6% dos entrevistados. Essa 

dificuldade também pode ser uma variável para a coordenadora e para a bibliotecária da 

escola municipal, considerando que elas realizam empréstimos na biblioteca da escola, ao 

contrário dos sujeitos da escola federal que preferem adquirir os livros que desejam ler.  

Pesquisar sobre a leitura na Educação Básica esbarra em questões que vão além da 

formação, das experiências de leitura e das práticas cotidianas dos professores e escancara a 

desigualdade social goiana e brasileira, uma vez que uma professora da rede municipal de 

ensino não ganha o suficiente para adquirir livros que enriqueçam a sua prática, tornando-os 

artigos de luxo. Realidade essa que não é exclusiva das escolas públicas e se estende inclusive 

às escolas particulares. 

 Na perspectiva dos entrevistados, em se tratando de literatura, toda leitura deve ser 

valorizada e considerada pertinente para formação de leitores de literatura, o que revela um 

posicionamento receptivo em relação às diversas manifestações da arte literária. Entretanto, a 

professora da escola federal evidenciou uma postura mais restritiva ao priorizar o trabalho e a 

mediação de obras que são denominadas como clássicas. A professora preza pela qualidade 

estética, pela linguagem plurissignificativa e por temas que colaboram para a formação de 

jovens críticos diante de suas realidades.  

As entrevistas confirmaram a hipótese de que a leitura é uma prática valorizada pelas 

instituições escolares, apesar dos impasses vivenciados em suas realidades. Na escola federal, 

por exemplo, a professora regente parece privilegiar a mediação de obras consideradas 

canônicas. No entanto, na escola municipal a professora parece desconhecer as discussões que 

envolvem as noções de cânone e de best-seller no campo literário. Cabe aos próximos 

capítulos revelarem se os alunos, que estão em contato direto com esses sujeitos, percebem, 

absorvem e reproduzem esses posicionamentos.  

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 3 

 

O BEST-SELLER VAI À ESCOLA FEDERAL 

 

3.1 – O perfil dos jovens leitores e suas experiências de leitura 

 Neste capítulo, serão apresentados e analisados, quantitativamente e qualitativamente, 

os dados colhidos na turma de 8º ano do Ensino Fundamental II da escola federal, por meio da 

realização do projeto pedagógico “Eu, a leitura e a literatura”. A pesquisa, para além da 

observação ativa do ambiente e das reações dos participantes, lançou mão de três 

instrumentos de coleta de dados: um questionário que demandava respostas discursivas, uma 

autobiografia de leitor e uma atividade que solicitava tanto um resumo de Mau começo quanto 

um breve comentário contendo a apreciação da obra.  

O objetivo principal deste capítulo é perceber como os jovens reagem à leitura de uma 

narrativa best-seller em contexto escolar, evidenciando uma postura mais ou menos 

escolarizada em relação a esse título e quais são os seus conceitos de literatura. Em meio a 

isso, há o objetivo de traçar os seus hábitos de leitura e problematizar dilemas que envolvem a 

formação do leitor de literatura.  

A primeira atividade proposta foi o questionário, o qual buscou sondar as experiências 

precedentes de leitura dos jovens. Esse instrumento teve como objetivo delinear o perfil do 

leitor de literatura e traçar, em linhas gerais, os hábitos de leitura dos alunos. Por essa razão, a 

pergunta que iniciou o questionário foi se eles se consideravam leitores e, dos 29 alunos que 

responderam ao questionário, 37% deles não se consideram leitores com a justificativa de que 

não gostam de ler ou leem pouco. 

 Para o Instituto Pró-Livro, no livro Retratos da Leitura no Brasil 4 (2016), pode ser 

considerado leitor o indivíduo que leu, total ou parcialmente, um livro nos últimos três meses. 

Levando em consideração que, na escola federal, pelo menos quatro livros são recomendados 

e trabalhados em sala de aula durante o ano letivo, os alunos dessa unidade escolar, 

possivelmente, possuem a quantidade de leituras acima do que é estabelecido pelo estudo 

desenvolvido pelo Instituto. Mesmo assim, os jovens consideram que não leem o suficiente a 

ponto de serem considerados leitores e acreditam que não gostam o “suficiente” ou não 

possuem o hábito de ler. Os dados demonstram, portanto, como a imagem de leitor, nutrida 

pelos próprios jovens, está mais associada a um leitor voraz e apaixonado por literatura ou a 

uma figura inacessível pela sacralização que o livro recebe nas escolas. 
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Apesar do elevado índice de alunos que não se consideram leitores, em relação à 

pergunta de como foi o primeiro contato com os livros e com a leitura, 34% dos alunos 

tiveram a aproximação por intermédio da escola. Por outro lado, 24% dos alunos relacionaram 

o contato com a literatura a suas casas e a algum familiar de primeiro grau. Os dados 

evidenciaram como a família e a escola são duas instâncias determinantes para o incentivo à 

leitura literária e para a formação do jovem leitor. 

 Ainda sobre a questão do primeiro contato com a literatura, os alunos responderam: 

Aluno 2
31

: “Eu não consigo me lembrar mas acho que foi quando eu estava aprendendo a 

ler.”
32

; Aluno 10: “Quando eu estava no maternal na minha outra escola eles mandavam nós 

lermos livros.”; Aluno 17: “Em casa minha mãe me bota pra ler desde os 4 anos de idade.”; 

Há certa incongruência no comentário do Aluno 17 sobre sua iniciação à leitura, uma vez que 

é comum as crianças iniciarem a leitura, geralmente, aos seis ou sete anos de idade.  

Quando questionados pelos livros que eles consideram marcantes e preferidas durante 

a infância/adolescência, a presença de títulos best-sellers e com forte relação com a indústria 

cultural é preponderante. Dentre as respostas, 27% dos jovens citaram títulos desse ambiente 

literário, como exemplo: Aluno 7: “Sim, (Persy Jackeson e o ladrão de raios), eu gosto 

bastante de ficsão e ação e aventura e ele tem bastante essas três coisas.” e o Aluno 10: “Sim, 

a série Diário de um Banana, porque essa série me incentivou a gostar de livros e ela é 

bastante intereçante.”. Por outro lado, 44% dos alunos responderam que não possuem um 

livro marcante durante suas trajetórias como leitores de literatura.  

Quanto à frequência à biblioteca da instituição, 58% dos alunos responderam que não 

fazem empréstimo de livros. A resposta negativa é acompanhada da justificativa dos impasses 

gerados pela “burocracia” característica do empréstimo de livros realizados por bibliotecas. 

De outro modo, 42% dos alunos que realizam o empréstimo de livros na biblioteca preferem 

obras best-sellers. Os títulos que foram mencionados como leituras marcantes se repetiram ao 

serem questionados sobre os livros que foram emprestados pela biblioteca: Aluno 17: “Sim! 

Diário de um banana, histórias de bosbos bócios..., sino muda-se de casa.”; Aluno 18: “Jogos 

                                                           
31

 Considerando a orientação do Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás de que a identidade dos 

alunos participantes não deve ser divulgada, a pesquisadora optou por atribuir um número a cada aluno da turma. 

Esses números não seguem a ordem da lista de frequência e, sim, a ordem em que a pesquisadora recebeu os 

instrumentos de coleta de dados. 
32

 As respostas dos jovens participantes do projeto “Eu, a leitura e a literatura” foram transcritas integralmente, 

preservando todo o comentário, assim como a ortografia registrada pelos alunos. 
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vorazes e um manga de naruto.” e Aluno 26: “Levo. Eu levei alguns Percy e alguns do Harry 

Potter e Diário de um Banana. Porque foi bem legal e bem engraçado.”. 

Embora as primeiras lembranças com a leitura e com a literatura tenham sido 

relacionadas pelos alunos à escola e ao contexto familiar, quando questionados se houve uma 

pessoa em específico que os influenciaram a ler, 62% dos alunos mencionaram um familiar 

próximo, como os avós, pais e primos e a figura de amigos de escola como influenciadores da 

leitura. Nesse sentido, o Aluno 29 comenta: “tive duas pessoas que me influenciaram, minhas 

duas primas mais velhas. Uma delas me influenciou através de um presente, uma coleção de 

livros infantis. Ainda quando era criança, minha outra prima me influenciou por eu sempre a 

vê com livros lendo-os.”. A resposta desse aluno demonstra como foi marcante observar o 

hábito da prima ler livros, a ponto de influenciá-lo e/ou despertar certa curiosidade com 

relação ao objeto e as suas respectivas histórias. 

É interessante observar que, quando questionados se estavam lendo algum livro 

atualmente, o percentual de 65% dos alunos respondeu que não. No entanto, quando o projeto 

teve início na escola, a professora regente de Língua Portuguesa já estava trabalhando o livro 

O segundo olhar (2018), de Mário Quintana, e, mesmo com a pesquisa, a professora deu 

prosseguimento à leitura do livro às quartas-feiras. Apesar desse trabalho, os alunos não o 

consideraram como leitura atual. Isso pode ser considerado um indicativo de como os alunos 

não consideram as leituras obrigatórias como integrantes de sua identidade leitora.  

Por outro lado, a motivação para iniciar a leitura de um livro literário está relacionada 

a algum elemento da esfera pragmática. A leitura, sob a ótica dos alunos, é sempre importante 

para que se aprenda algo novo ou para aperfeiçoar a escrita ou adquirir mais vocabulário. 

Nesse sentido, os alunos responderam: Aluno 15: “Aproveitar a leitura, passar o tempo, 

melhorar minha escrita e leitura, e diversão.” e o Aluno 18: “Eu espero aprender alguma 

coisa.”. Esse aspecto indica uma contradição sobre a escolarização da literatura. Se por um 

lado, os alunos não consideram as leituras recomendadas pela escola como leituras marcantes, 

por outro, valorizam o lado pragmático da leitura, talvez por absorverem esses discursos seja 

em contexto escolar ou familiar. 

Apesar dos anseios oriundos da esfera pragmática, a motivação dos alunos para ir até o 

final de uma obra literária, consiste na curiosidade e na afetividade desenvolvida pela 

narrativa. O Aluno 7, por exemplo, comenta: “O final ser mais empolgante do que o meio.” e 

Aluno 25: “Se eu gosto da história eu fico animada para terminar e saber qual vai ser o final.”. 

Desse modo, os alunos parecem se contradizer quanto à relação que estabelecem com o 
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universo literário, porque anteriormente eles encaram a leitura de forma mais utilitária, porém, 

evidenciam que se sentem motivados para terminar uma leitura se estiverem envolvidos com a 

narrativa. Ao que parece, os alunos estão imersos em um dilema entre as coerções da escola e 

motivos afetivos diante da leitura.  

Embora a geração em que se inserem os alunos de 8º ano seja considerada fortemente 

inserida no âmbito digital e mais desenvolta com as tecnologias em constante 

desenvolvimento, 75% dos alunos declararam que costumam ler no suporte impresso, o que 

pode representar um conflito entre as práticas mais conservadoras da escola e o universo 

audiovisual em que os alunos estão envolvidos. Dessa forma, os alunos demonstram certo 

conservadorismo, apesar da facilidade de acesso proporcionada pelos meios digitais e pelas 

obras disponíveis de forma gratuita pela internet.  

Como fatores que atrapalham a ler mais livros, 31% dos alunos citaram a falta de 

tempo e 20% mencionaram a “preguiça” como um dos motivos. Diante desses percentuais, é 

interessante observar como os alunos evidenciaram a preferência por audiovisuais, tais como 

filmes, vídeos e séries ao invés de focarem na leitura de uma obra literária.  

Quando questionados sobre o que uma obra precisa ter para ser considerada atraente, 

as respostas dos jovens foram bastante variadas. No entanto, houve certa recorrência de 

menções ao gênero de aventuras e suspense. Os alunos 1, 3 e 5 comentaram respectivamente: 

“Tem que ter aventura, ação e terror.”; “Ter uma história interessante.” e “É necessário que 

ele seja legal interessante divertido de mistério e etc.”. Apesar de os alunos mencionarem que 

um livro precisa ser “interessante”, eles não descrevem mais detidamente esse aspecto.  

No entanto, eles demonstram saber bem os elementos de uma obra que as tornam não 

interessantes: Aluno 6: “Poema e clássica.”; Aluno 7: “Os livros que a escola passa.”; Aluno 

8: “Os livros que a escola passa.”. Esses dados demonstram certa aversão com relação às 

indicações da escola e, inclusive, com relação às obras clássicas, comumente mediadas pela 

própria escola. Assim, as leituras obrigatórias são entendidas como um fardo necessário. Se 

por um lado, a escola está cumprindo o seu papel de expandir o horizonte de leitura dos 

discentes, por outro, distancia o leitor devido às suas metodologias coercitivas.  

Apesar de se sentirem mais atraídos por narrativas de suspense e ação, elementos 

comuns em best-sellers, os alunos reproduzem juízos de valor positivos sobre as 

“dificuldades” de leitura que essas impõem. O Aluno 9, por exemplo, comenta que, ao seu 

ver, as obras que não são interessantes são aquelas “em que os personagens não são bem 
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trabalhados e sem profundidade”. Já o Aluno 15 profere uma crítica mordaz a alguns best-

sellers escritos por personalidades do universo virtual:  

 

Obras muito infantis (ou com escrita muito infantil) e obras de escritores que na 

verdade nem são escritores só um bando de idiotas que nem esses youtubers que 

fazem livros (um pior que o outro por sinal) sem saberem escrever mas são só 

youtubers que fazem  isso, já vi por parte de atores e outras pessoas. E “Diário de 

um banana” esse livro também é horrível. 

 

Esse posicionamento dos alunos pode ser justificado tanto por um repertório 

considerável de leituras que os permite comparações e análises críticas, quanto pela 

reprodução de um juízo de valor advindo previamente da trajetória escolar.  

A última pergunta do questionário inquiria os alunos sobre o que eles levam em 

consideração na hora de escolher um livro. Sobre essa pergunta, 62% dos alunos declararam 

que consideram, sobretudo, o aspecto visual do livro na hora de escolhê-lo entre tantos. O 

título, a capa, o seu estado de conservação e a sinopse foram os fatores mais recorrentes entre 

as respostas do jovens: Aluno 8: “A capa e o livro me chamar a atenção. E ah! a sinopse.”; 

Aluno 9: “A capa e se é de um autor (a) conhecido.” e Aluno 10: “O título, o resumo do livro 

e as primeiras páginas, além das cores da capa e o que é representado nela.”. 

 Esse primeiro questionário destacou como o público participante da pesquisa, oriundo 

da escola federal, não se considera leitor. É interessante observar como isso constitui uma 

contradição, já que conforme os participantes foram respondendo às questões, eles 

mencionaram títulos preferidos e leituras recentes, evidenciando suas práticas de leitura de 

literatura. Esse aspecto leva a inferir que por um lado os alunos podem se comparar a uma 

imagem de leitor apaixonado, reforçada talvez pela escola e pelas mídias, e por outro podem 

considerar as leituras que fazem, em sua maioria de best-sellers, como leituras não comuns ou 

até impróprias para essa noção encastelada de leitor.  

 Os dados mostram que os participantes foram incentivados a ler pelos pais e pelos 

familiares mais próximos e a mediação do contato com livros literários foi ainda mais intensa 

por meio da instituição escolar. Devido a essa estreita relação do contato literário com as 

práticas escolares, os discursos dos participantes trazem resquícios de noções escolarizadas e 

conservadoras de literatura que podem ter sido absorvidas ao longo de suas trajetórias como 

estudantes. Evidência disso pode ser o dilema em relação às motivações para iniciarem e para 

terminarem uma leitura, as quais alternaram entre aspectos utilitários, como adquirir 

conhecimento, e aspectos mais subjetivos, como o envolvimento com a narrativa.  
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 Outro aspecto evidenciado pela análise desse questionário é a aversão dos alunos pelas 

leituras obrigatórias incitadas pela escola, tema de discussão do capítulo anterior, ao ponto de 

se tornarem referência de obras não interessantes e de os jovens não se apropriarem dessas 

como suas leituras. Por outro lado, as obras preferidas e mais marcantes são títulos best-

sellers, lidos fora da escola. Dessa forma, a escolha das obras e a metodologia usada pela 

escola parecem não se aproximar dos horizontes de leitura desses jovens e não constituírem 

experiências agradáveis de expansão desse horizonte. 

 

3.2 – Autobiografias de leitores 

Um dos instrumentos de coleta de dados proposto aos alunos da escola federal foi uma 

autobiografia de leitor, através da qual os alunos deveriam escrever um texto baseando-se em 

suas primeiras ou mais marcantes experiências de leitura e escrita. A escolha desse gênero 

textual inspirou-se na experiência de pesquisa de campo de Rouxel (2013), por meio da qual 

percebeu que “a autobiografia de leitor permite igualmente entrever como se determinam os 

gostos literários e a identidade de leitor” (ROUXEL, 2013, p. 68), o que poderia colaborar no 

processo de compreensão do modo de apropriação de Mau começo por parte dos alunos 

participantes da pesquisa, assim como na percepção da identidade literária desse jovem. 

 Para Rouxel, a identidade literária é constituída por meio de uma relação quase que 

equivalente entre o sujeito e os textos, incluindo também a relação com a língua e com a 

escrita, uma vez que para produzir a sua autobiografia de leitor o aluno tende a escolher as 

obras que possuem certo valor pessoal. Por essa razão, as obras mencionadas pelos alunos 

podem ser: “textos de que eu gosto, que me representam, que metaforicamente falam de mim, 

que me fizeram ser o que eu sou, que dizem aquilo que eu gostaria de dizer, que me revelaram 

a mim mesmo.” (ROUXEL, 2013, p. 70). Assim, a elaboração desse texto proposto evoca um 

universo literário particular, assim como as concepções de literatura desse jovem leitor.  

Os alunos demonstraram envolvimento para com a elaboração desse texto 

autobiográfico e evidenciaram curiosidade acerca dos primeiros contatos com a leitura tanto 

da pesquisadora quanto da professora regente. O caráter mais subjetivo do gênero 

autobiografia provocou o compartilhamento de experiências muito interessantes, 

diferentemente do primeiro questionário, o qual possuía uma estrutura um tanto quanto rígida 

e formal. Desse modo, alguns textos foram selecionados para análise. 
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O Aluno 1, por exemplo, mencionou que o primeiro livro que ganhou foi uma bíblia 

para crianças, a qual foi presente do pai. Posteriormente, ganhou um livro da personagem de 

desenho animado, Peppa, também do pai, e um livro da personagem Dora aventureira da avó 

materna. O aluno menciona que recebeu esses títulos quando tinha cerca de 6 ou 7 anos, fase 

em que, geralmente, as crianças aprendem a ler. O oferecimento de livros foi visto pelo aluno 

como um estímulo para a leitura, uma vez que o processo de aprender a ler pode ser difícil 

para as crianças.  

É interessante observar que esse jovem aluno logo menciona que: “a partir dai não 

ganhei mais nenhum livro, mais acho que esse foi o meu primeiro contato com leitura”. O 

texto produzido evidencia que a mediação literária, após os primeiros contatos com a leitura, 

não foi persistente, o que pode ter influenciado para o distanciamento desse aluno do hábito e 

do gosto pela leitura: “Já hoje não tenho um contato muito fixo com os livros! Eu não sou tão 

viciada que nem a Sophia. Não gosto de ir para a biblioteca, e sou muito priguisosa pra ler... 

Principalmente quando precisa de trabalho.”  

Sob o ponto de vista desse aluno, para afirmar ser um leitor ou alguém que gosta de ler 

é necessário certa avidez pelos livros. Além disso, o Aluno 1 expressa  o quanto se sente 

desmotivado para ler quando há uma finalidade pragmática, como as atividades escolares e as 

avaliações. O texto é encerrado com a seguinte frase: “Mais vou começar a ler aos 

pouquinhos”. É como se o aluno se sentisse culpado por não ser o leitor que convenciona-se 

socialmente e, talvez por isso, estabelece, de certa forma, um compromisso de ler com mais 

frequência.  

O Aluno 2 inicia a sua autobiografia com uma comparação interessante: “a literatura 

entrou em minha vida como tentar escalar o monte Everest, sim foi muito difícil!”, além 

disso, ele descreve que não tinha muito contato com os livros, mas sempre teve uma 

admiração pela leitura. A figura de uma prima foi responsável por estreitar esse contato 

literário. Foi a partir dela que esse aluno foi conquistado pelas letras, uma vez que todas as 

obras literárias que a prima lia fazia questão de indicar e passar adiante.  

Assim, o jovem aluno se apaixonou pela saga Harry Potter. Principalmente sobre o 

livro Harry Potter e a pedra filosofal, de J. K. Howling, ele diz que “para mim não tinha livro 

melhor, mas foram surgindo outros e mais outros...”. O aluno menciona que percebeu como o 

seu gosto literário foi se modificando ao longo do tempo: “Novamente meus interesses 

mudaram. Será que posso dizer que esse longo percurso foi cheio de reviravoltas? Ah, eu 

realmente não sei. Sobre as leituras que faz atualmente e o seu gosto literário ele afirma: 



115 
 

“Agora leio livros e textos de grandes autores, poetas, que para mim eles fazem com que eu 

tenha outra percepção do mundo, das coisas, das pessoas, de tudo, autores como Mário 

Quintana, Cecília Meireles, Carlos Drummond, Lígia Bojunga, entre muitos outros.” 

O Aluno 3 afirma que se lembra muito claramente dos momentos em que o pai lia 

histórias bíblicas de uma bíblia voltada para o público infanti. Após essa fase, o aluno 

comenta: “meus gostos por leitura diminuíram, eu era mais do tipo que gostava de 

acompanhar os desenhos da TV Cultura do que isso, o que eu acho que foi desperdício de 

tempos, pois estaria mais evoluída no intendimentos aos estudos, além de ter uma imaginação 

bem aflorada.” A concepção de literatura expressa por esse jovem aluno evidencia como a 

leitura está associada às noções de inteligência, conhecimento, imaginação e criatividade. 

Com uma relação mais estreita com a leitura, a qual foi estimulada pela figura 

materna, o Aluno 4 demonstra valorização da leitura: “recomendo a leitura, ela muda a vida 

das pessoas, abre a mente para um mundo novo!”. Sobre os primeiros contatos com a leitura e 

com a escrita, ele diz que teve muito contato com livros ilustrados, mas o que mais lhe 

chamava a atenção eram as palavras, “imaginava que quando foce grande saberia todas as 

palvras e compreenderia todos os tipos de textos. Engano meu, nunca se pode aprender tudo”.  

Para esse aluno, os livros da série Diário de um banana, de Jeff Kinney, foram como 

um divisor de águas na sua relação com a leitura. Além disso, ele considera que esse livro o 

preparou para leituras que seriam mais desafiadoras: “foi a série de livros que despertou 

minha leitura, foi ela que me deu vontade de ler muito e aprender tudo que é possível, porque 

é uma série de livros muito divertida, que treinou minha leitura e fez eu aprender mais 

rápido.” A leitura dessa série seduziu o jovem leitor e conseguiu a sua adesão para com a 

narrativa, dentre outros motivos, pelo seu caráter divertido. Outro aspecto interessante desse 

texto é o momento em que o jovem afirma que a leitura das obras colaborou para o seu 

aprendizado, associando, assim, a leitura literária a algum benefício do campo pragmático.  

Outro livro marcante para esse jovem foi Percy Jackson e o ladrão de raios, de Rick 

Riordan, “esse livro mudou minha vida, comessei a ler sem medo acabei e queria mais, em 

alguns meses já tinha lido 5 livros da série. Viciei, não consigo mais viver sem livros, livros 

são a melhor coisa já inventada”. Os livros foram lidos fora do contexto escolar, por escolha 

própria do aluno. As obras mais marcantes mencionadas no relato possuem estreita relação 

com a indústria cultural, recebem a alcunha editorial de best-sellers no mercado e, de maneira 

determinante, alterou a relação desse jovem com os livros e com a leitura. 
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Em sua autobiografia, o Aluno 5 afirma que sempre gostou muito de ler. Quando ainda 

não sabia ler de forma fluente, se aventurava pelas histórias em quadrinhos e pelos gibis, 

principalmente, os da Turma da Mônica, de Maurício de Sousa. No entanto, após essa fase, 

“eu fui me distanciando da leitura, mesmo tendo oportunidades. Eu fui me distanciando 

porque a escola sempre pede para mim ler os livros que eles passa, mais eles pedem para fazer 

um trabalho ou tarefa mais não me interesso quando é esse o motivo”. Por outro lado, 

“quando um amigo me indica, vejo na internet ou coisa do tipo ai eu interesso e também hoje 

em dia é mais fácil ter acesso a filmes”. Assim, as leituras de “livre escolha” são mais 

atrativas para esse jovem, assim como as adaptações das obras literárias para a linguagem do 

cinema.  

Para o Aluno 6, a leitura assumiu certo caráter obrigatório em sua trajetória como 

estudante: “eu lia só os livros que eu era obrigada a ler. A pouco tempo atrás comecei a ler 

livros maiores e lia muito pouco, porque é difícil eu gostar de algum livro.” Conforme 

evidenciado pelo comentário, a leitura não deixou de fazer parte do seu cotidiano, no entanto, 

ela se dá de maneira coercitiva, possivelmente, em razão de uma avaliação escolar. 

 Em seu texto, o Aluno 7 revela que não gostava muito de ler quando criança. Apesar 

disso, lia alguns livros, como os gibis da Turma da Mônica e O menino maluquinho, de 

Ziraldo, os quais, na atualidade, ele considera “chatos”. E, assim como o Aluno 6, ele declara 

que nunca gostou de ler livros literários, mas que, às vezes, os lê por obrigação. Mesmo 

revelando a sua posição mais distanciada em relação aos livros, devido à dificuldade de gostar 

verdadeiramente deles e dos seus respectivos enredos, o aluno menciona quais livros ele 

realmente gosta. Para atender ao seu gosto pessoal, os livros devem “despertar a minha 

curiosidade, tem que ser ou tiver um pouco de terror, aventura e um pouco de drama”.  

 A autobiografia de leitor produzida pelo Aluno 8 trouxe um breve relato sobre as 

ações de incentivo à leitura desempenhadas pela escola no decorrer do Ensino Fundamental I: 

 

Quando eu era menor do 1º ano, sempre nós tivemos uma biblioteca muito completa 

com muitos livros e de todos os gêneros mas eu nunca gostei de ler mas a minha 

escola sempre incentivava pois do primeiro até o  5º ano na escola toda semana nós 

tínhamos uma aula separada para ir na biblioteca pegar um livro levar para casa e ler 

e fazer um resumo do que o livro falava e valia como uma avaliação no final da 

escala. 

 

Além disso, o jovem relatou como se deram os esforços realizados pela mãe para 

incentivar a leitura no contexto familiar: 
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Na minha casa minha mãe me encentivava muito pois ela comprou várias coleções 

de livros, no começo era sempre bom pois eu pensava que ia ler todos os livros mais 

nunca foi assim eu começava a ler mais a vontade de ir jogar bola na rua sempre era 

maior do que qualquer coisa, minha mãe tentou de todas as formas ela compro livro 

em quadrinhos e até gibi mas eu e meu irmão nunca foi de ler.   

 

 De acordo com o texto desse aluno, para além dos incentivos materiais de livros 

físicos sempre à disposição dos filhos, a mãe procurava incentivá-los a ler mencionando os 

“benefícios” que a leitura poderia trazer e agregar no desempenho escolar. Baseado nessa 

perspectiva, o aluno diz que “ela sempre falava que se eu lesse muito minha letra ia ficar boa 

(legível) e eu não ia ter nenhum erro de pontuação nos textos, eu até que acreditava mas eu 

não gostava mesmo de ler qualquer livro mesmo que fosse de 5 páginas”. Ao final de seu 

texto, o aluno volta a expressar a sua predileção pelo futebol nos momentos em que não 

estava na escola ou ocupado com as demandas escolares.  

 A escola e as ações desempenhadas por ela, sobretudo as que estimulam a leitura 

foram cruciais para o processo de formação do Aluno 10 como leitor. Em seu texto, o aluno 

menciona que sempre estudou em escola pública e reconhece que sempre teve bons 

professores e uma biblioteca que, ao seu ver, possui um ótimo acervo de livros: “que sempre 

me surpreende com novos livros, um melhor do que o outro.” 

 Ao comentar sobre as suas leituras, é possível observar que os títulos mencionados 

pelo aluno recebem a alcunha editorial de best-sellers, que o seu gosto literário transita entre 

as obras desse ambiente literário e, de certa maneira, eles colaboraram para a “sedução” desse 

jovem leitor, assim como para estabelecer o gosto pela leitura: 

 

No começo lia livros como “Diário de um banana” (que hoje eu não gosto, 

por sinal) e um livro muito importante para mim começar a apreciar melhor a leitura 

literária foi “Percy Jackson e os Olimpianos”, que foi provavelmente um de meus 

primeiros (ou série de livros), que pode até não ser perfeito, mas eu me lembro dele 

com muito carinho. 

 Em seguida li livros como “Harry Potter” ‘O senhor dos anéis”, “O Hobbit” e 

diversos outros, principalmente best-sellers. 

 Hoje em dia, estou interessado em alguns livros de Ágata Christe que achei 

muito interessantes. 

 

O Aluno 12 menciona que nunca gostou de ler, apesar de sua mãe, com certa 

frequência, o incentivar. Ao ler o texto produzido por esse aluno, é possível perceber que as 

poucas leituras que realizou estiveram atreladas à situações de “obrigação”, pois ele afirma: 
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“quando eu era pequeno no 1º do ensino fundamental eu não gostava de ler, mas naquela 

época eu gostava das histórias por isso eu até lia só que mais na escola, em casa não lia só 

quando minha mãe falava para eu ler.”. Por fim, o aluno evidencia a sua preferência pelos 

recursos audiovisuais próprios dos filmes.  

 A autobiografia de leitor entregue pelo Aluno 14 evidenciou uma atividade de fomento 

à leitura estritamente relacionada à figura materna. De acordo com esse jovem, “o meu 

primeiro contato com livros foi quando eu era bem pequena. Minha mãe comprou um livro 

em inglês par ler e me entreter. Nessa época nós morávamos em Londres e eu entendia 

Inglês.”. Posteriormente, após aprender, na escola, a ler com mais desenvoltura, esse leitor foi 

se interessando por alguns livros: “Alguns deles foram, É duro ser cabra na Etiópia, O 

condigo de Da Vince, A ilha perdida, entre outros. Os gêneros deles são diferentes uns de 

comédia, outros suspense e etc. Mas todos muito bons”. 

 Esse aluno revela ainda que não possui condições financeiras para adquirir todos os 

livros que gostaria de ler e, por isso, às vezes, costuma pedir emprestado para alguém que 

conhece e que está lendo um livro que, de certa forma, também o interesse. O texto do Aluno 

14 termina com a seguinte frase: “Eu adoro ler e super recomendo. As histórias sempre me 

encantam”. Aparentemente, esse jovem é um leitor que costuma trocar indicações literárias, 

assim como experiências de leitura com colegas leitores.  

 O Aluno 15 menciona: “eu não gosto muito de ler, prefiro filmes e séries porque 

demora menos tempo, tem imagens, é mais fácil de entender, na minha opinião não gosto 

muito de ler.”. Os dados colhidos nesta escola evidenciaram, até o momento, a forma como os 

gêneros audiovisuais são, com certa recorrência, elementos que atraem mais os jovens se 

comparados à leitura literária.  

O comentário redigido pelo Aluno 16 ratifica essa tendência percebida nesta análise, 

uma vez que o jovem afirma: “confesso que o que mais me interessa é o mundo virtual, séries, 

filmes, “desenhos” etc. como nunca fui uma pessoa de ler acho que fiquei mais “focado” 

nesse mundo virtual.” Embora reconheça essa preferência pelo audiovisual, o jovem 

demonstra estar receptivo a novas experiências de leitura quando diz: “Eu nunca fui muito de 

ler livros grandes por conta da preguiça e falta de vontade, mas acho que se eu for 

incentivado/recomendado a ler eu posso criar uma rotina/meta de leitura.” 

Ao que parece esse jovem é um aluno novato da escola de âmbito federal e, talvez 

pelo contato ainda recente com a nova instituição, ele traçou um comparativo entre os dois 
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contextos, a escola atual e a antiga, no que concerne à leitura, destacando uma diferença 

relacionada à coerção: 

 

Agora que estou em um colégio muito bom eu tenho mais chances de ler por conta 

das bibliotecas oferecidas. Porque na escola que eu estava eu realmente não tinha 

um pingo de vontade para ler... lá até tinha biblioteca grande por sinal. Talvez com 

toda aquela pressão que eles colocavam, eu não tinha interesses literários. Hoje eu 

tenho muitas oportunidades, isso é bom porque quero ter hábitos com livros mais 

recentes e para adolescentes digamos assim. Isso faz meu interesse despertar. 

 

 Já o Aluno 17 destaca suas boas memórias relacionadas às experiências de leitura: 

“Sempre peguei livros de autores conhecidos, como: Monteiro Lobato, Machado de Asis, 

entre muitos outros, mas minha autora favorita sempre foi a Maitê Proença, depois de um 

livro que eu li chamado “É duro ser cabra na Etiópia”.” O jovem mencionou ainda que “além 

desse livro também gosto muito de outros, como por exemplo, na minha imfamcia, eu lia 

livros de países, aventuras em países diferentes. Depois eu comecei a ler livros mais groços, 

como “A culpa é das estrelas”, e outros que não lembro o nome.”. Quanto a essa questão de 

preferências literárias, o aluno afirma com perspicácia: “o mundo da literatura é muito grande 

a qualquer hora podemos mudar de gosto.” 

 O Aluno 18 evidenciaque “quando eu era mais novo eu gostava de ler muitos livros na 

escola”. No entanto, o jovem percebe que a sua afeição pela leitura não é mais a mesma, mas, 

mesmo assim, ainda lê alguns livros.  Sobre os livros que compõem a sua bagagem de leitura 

e de repertório sociocultural, o Aluno 18 diz: 

 

Todos os livros que eu já li foi importante para mim, para minha criatividade e para 

minha educação. Eu gosto de lê livros que tenham aventura, um pouco de romance e 

um pouco de tragédia, um dos livros que representa oque eu disse antes e que eu 

gosto muito é “Diário de um vampiro” eu também gosto de “Crepúsculo”. 

 

 A autobiografia de leitor elaborada pelo Aluno 19 relata brevemente toda a sua 

trajetória com relação à leitura literária. Ele menciona que o pai gosta muito de ler e o pai 

contava-lhe histórias e lia outras com ele. Entretanto, o jovem considera o fato de ter se 

interessado mais pelo futebol como um empecilho para o desenvolvimento do hábito e do 

gosto pela leitura:  

 

Como eu disse eu gostava muito mais de futebol e quis seguir jogando, acabou que 

só me reservava ao futebol e a literatura era meio que só na escola para atividades. 

Com o tempo percebi dificuldades com a escrita, por falta de leitura, até que eu tive 
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um professor de história chamado Ataide, que me ajudou muito, me falando de um 

amigo escritor que gostava e escrevia sobre futebol, aí ele me falava e fala até hoje 

quando me ver é “futebol e literatura tudo a ver.” Hoje eu já leio mais, mas percebo 

que deveria ler mais, e minha dificuldade já não é mais grande, hoje já escrevo 

muito melhor.  

 

 Quanto às leituras que realiza atualmente, o Aluno 19 afirma que a sua preferência 

literária tende mais para os temas de ficção científica e alguns livros de comédia infantil, 

como o Diário de um banana (2010). No que concerne às obras escritas por autores 

brasileiros, o jovem menciona que “meu acesso é na escola, e sugestão do meu pai, mas eu 

não gosto muito, só lia mesmo na escola. Antigamente eu não lia nada, somente os de ficção, 

mas aprendi a gostar de alguns lendo na escola.”. O comentário evidencia como a escola tem 

cumprido com o seu papel de expandir o horizonte de leituras dos jovens.  

 Ler um livro que de alguma forma agrada aquele que o lê parece influenciar 

diretamente na relação que o leitor estabelece com a literatura, aproximando-o ou 

distanciando-o, cada vez mais, da prática da leitura. O Aluno 21, por exemplo, afirma que o 

contato com os livros é uma constante em seu âmbito familiar desde muito cedo. De acordo 

com o jovem, “não me lembro de algum dia não ler ou ouvir a leitura”. Apesar disso, esse 

aluno compartilha que esse contato não contemplava suas preferências por romances, livros 

de suspense, de ação e de ficção.  

 O Aluno 22 relata que, durante a sua infância, era constantemente estimulado pelos 

professores a escolher livros na biblioteca e fazer resumos desses. Desde essa época, ele 

afirma não gostar da leitura, mas, mesmo assim, recorda-se de títulos marcantes, como A 

infância da bruxa Onilda (2002), de Roser Capdevila e Enric Larreula, e O menino 

maluquinho (1980), de Ziraldo. Sobre as suas práticas de leitura da atualidade, o jovem diz 

que: “Hoje em dia eu não me considero um leitor, pois eu não gosto de ler livros, eu só leio 

por causa da escola. Mas eu me considero uma pessoa com uma boa fala oral na leitura 

mesmo não me sentindo atraído pela leitura.”. 

 As recomendações literárias realizadas pela escola podem colaborar para a formação 

do gosto pela leitura, assim como para a expansão do horizonte de expectativa do jovem 

leitor.  Por outro lado, o texto autobiográfico do Aluno 23 revela outra perspectiva sobre as 

indicações escolares:  

 

Nunca gostei de livros que as professoras passa pois são muito entediantes, não 

gosto. Prefiro assistir filmes, séries, escutar música ou então ler livros da minha 
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preferência, do meu gosto... muitos livros são muito entediantes, chatos! Mas eu leio 

porque tenho essa obrigação de ler os livros propostos pela professora. 

 

 O comentário desse aluno generaliza as escolhas literárias dos professores como obras 

pouco atrativa e que causam tédio durante a leitura. Essa afirmação é baseada na justificativa 

de que “os livros que a professora passa, não me faz ter essa vontade de lêr, porque costuma 

ter linguagem difícil e é muito complexo, por isso eu prefiro series e filmes.”. Desse modo, 

ele destaca o caráter coercitivo das leituras propostas pelo professor. 

 De acordo com o Aluno 23, as suas preferências literárias permeiam os livros de ação 

e de suspense, os quais são comuns nas obras best-sellers. Isso acontece devido ao fato de o 

jovem gostar “de livros que me deixa acordado, me da vontade de lê, eu fique feliz de ler”. 

Não obstante, o jovem reconhece que não é uma pessoa fácil de agradar e que possui um 

gosto peculiar, porque “gosto de coisas novas, estranhas e que muitas vezes as pessoa não 

gosta” e, devido a essa sua personalidade, “confesso que já julguei livro pela capa, mas hoje 

em dia não faço isso mais, eu costumo ler livros pela internet”, o que reitera a sua prática de 

leitura como ativa. 

 A autobiografia de leitor produzida pelo Aluno 24 relata as modificações que suas 

leituras sofreram no decorrer da sua idade escolar, principalmente as que ocorreram após o 

início do 6º ano. Quando criança, o aluno comenta que antes mesmo de aprender a ler, a mãe 

lia livros e gibis com ele. Com um pouco mais de autonomia e com os incentivos da escola, o 

jovem leitor relata:  

 

Com 6 anos eu já estaria nessa escola então havia varias estantes de livros, em cada 

sala e uma vez por semana agente ia com a professora de português pegar um livro 

para ler em casa e fazer um resumo do livro e etc. Eu lia também muitos gibis 

quando a professora falava que quem acabasse poderia ler e agente tinha varias 

provas de resumo e tinha um caderno só para isso. Foi assim até o quinto ano em 

casa eu também lia vários livros so que era maiores como todos os diários de um 

banana entre outros.  

 

 No entanto, a passagem para os anos iniciais do Ensino Fundamental II trouxe 

algumas mudanças no que concerne à metodologia de ensino e às ações de promoção da 

leitura. Sobre esse aspecto, ele afirma que: “do 6º ano eu comecei a ler bem menos pelo fato 

de não ter a ida a biblioteca toda semana e não tinha livros em sala para pegarmos mas eu 

ainda lia muito em casa no 7º ano foi a mesma coisa lia só em casa”. Durante o curso do 6º e 

do 7º ano, o aluno percebeu a diminuição na frequência do contato literário, sobretudo na 
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escola, o que pode ter colaborado para o seu distanciamento da leitura literária, uma vez que 

afirma não estar lendo muito e estar mais envolvido com filmes e séries.   

 Em seu relato, o Aluno 26 comenta que quando começou a aprender a ler as 

professoras quem o apresentavam livros literários e, nessa época, ele gostava muito de ler. Ao 

perceber esse comportamento com os livros, sua mãe começou a lhe oferecer livros. No 

entanto, na adolescência, a leitura não é uma atividade presente no seu cotidiano. Isso porque 

“não tenho muita paciência e nem muito tempo”.  Além disso, o aluno comenta que os livros 

indicados pela escola, o aluno diz: “aqueles livros que a escola pede pra comprar é muito 

chato”, reforçando a certa aversão dos alunos para com as indicações literárias advindas da 

escola.  

 O Aluno 27 relembra o seus primeiros contatos com os livros, o qual “foi na minha 

primeira escola, era uma escola particular, eu me lembro que foi tranquilo que eu gostava 

muito de livro”. Quanto às suas preferências literárias, o jovem afirma não apreciar a 

literatura brasileira: “livros brasileiros são ruins não gosto da leitura antiga brasileira acho 

cafona, estranha e entediante, a única brasileira é a Thalita Rebouças a única que eu consigo 

ler sem ficar com sono”. A escritora brasileira citada pelo aluno já publicou mais de 25 títulos 

voltados para o público jovem, os quais recebem a alcunha de best-sellers.  

 De acordo com esse aluno, ele prefere best-sellers que contemplem os temas com 

ação, suspense, vampiros, magos, etc. “Eu gosto de livros assim, livros que me chamam 

atenção e que me dê interesse”. Assim sendo, as preferências literárias do Aluno 27 estão 

associadas exclusivamente a esse nicho editorial, enquanto as indicações feitas pela escola 

e/ou pelos professores recebem a denominação de ultrapassados, chatos. 

 O texto do Aluno 28 revela uma relação fecunda com a leitura, a qual foi iniciada pela 

figura materna: “Desde que mim lembro minha mãe lê histórias para mim com 3 anos eu ia 

para o trabalho com minha mãe e dentro do ônibus ela me encinava o alfabeto.”. Quando 

recebeu a carteirinha de acesso da biblioteca, aproveitou-a: “Lá tinha uma coleção inteira do 

monteiro lobato pelo qual eu era apaichonada. Li toda a coleção e depois li toda coleção de 

diario de um banana. Li dois livros chamados estante da poesia 1 e 2 eles viraram meus livros 

preferidos. Gostei tanto desses livros que os comprei!”. Além disso, o aluno afirma ter 

adquirido os dez livros indicados pela professora de Língua Portuguesa e se sente muito 

satisfeito por poder adquirir esses títulos sem dificuldades.  
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 Esse último instrumento de coleta de dados propiciou certo aprofundamento nos 

relatos sobre as experiências de leituras dos alunos participantes da pesquisa de campo. 

Devido a isso, foi possível perceber que eles parecem não realizar distinções entre “alta” e 

“baixa” literatura, eles citam os títulos que compõem os seus repertórios de leitura 

indistintamente. Além disso, os participantes mencionaram com recorrência títulos que 

possuem forte vínculo com a indústria cultural e são leituras que estão “na moda”.  

Os alunos entrevistados se queixaram com frequência das indicações literárias feitas 

pela escola e pelos professores, taxando essas obras como pouco atrativas e afirmando que 

elas não fazem parte das suas preferências e sequer dos seus estilos de leitura. Apesar disso, 

as autobiografias evidenciaram que a leitura desses livros é realizada devido a uma 

obrigatoriedade, que é própria dos métodos avaliativos. É possível que os aspectos coercitivos 

da metodologia utilizada para a leitura de literatura na escola deságuem em um pré-conceito 

sobre as obras trabalhadas na disciplina de Língua Portuguesa 

A busca pelas primeiras lembranças do contato com os livros e com a leitura 

evidenciou como a mediação literária foi um aspecto comum entre os jovens, quando ainda 

crianças. Alguns se lembravam dos livros lidos naquela época, mencionaram a presença de 

bibliotecas em suas escolas e livros disponíveis nas salas de aula, assim como relataram os 

incentivos por parte da família ao presenteá-los com livros. As leituras dos títulos citados 

fizeram parte de momentos em família, de momentos de aprendizado na escola e são 

compreendidos como situações de incentivo à leitura. Além disso, eles revelaram que se 

sentem mais atraídos por filmes, séries, vídeos e músicas.  

Boa parte dos jovens associam os primeiros contatos com os livros e com a leitura à 

figura materna e aos anos iniciais da escola, por meio do qual se inicia o aprendizado tanto da 

leitura quanto da escrita. Além disso, as memórias relatadas pelos jovens demonstram o modo 

como esse período foi marcado por leituras e pelo contato com os livros e, conforme eles 

foram avançando nas séries e amadurecendo, essa relação com os livros foi se esvaindo. 

 

 3.3 – A recepção de Mau começo 

Outro instrumento solicitava um breve resumo de Mau começo, após findada a leitura 

da narrativa em sala de aula.  Essa atividade teve como objetivo a possibilidade de perceber 

como se deu a compreensão da narrativa, assim como observar quais aspectos do enredo 

foram mais marcantes para os leitores, os quais eles julgaram indispensáveis para resumir a 
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obra. Notadamente, ao responder essa segunda questão do instrumento, os alunos 

demonstraram maior dificuldade, muitos deles precisaram recorrer às cópias do livro para 

reler algumas partes, pois não se lembravam muito bem dos acontecimentos e, por isso, 

demonstravam dificuldade para produzir o texto proposto.  

No decorrer do tempo destinado à elaboração desse texto, as reclamações da atividade 

foram mais presentes. Embora a resistência em relação à elaboração do resumo se fizesse 

presente, dos vinte e nove alunos que entregaram essa atividade, apenas um aluno, o Aluno 

21, não elaborou o resumo da obra e respondeu somente a primeira questão desta atividade. A 

aversão em relação a essa questão do instrumento pode estar relacionada ao fato de resumos e 

resenhas de obras literárias serem atividades escolares frequentes. Para a análise desse 

instrumento, apenas os textos mais pertinentes foram elencados.  

 Ao responder à segunda questão, o Aluno 1 elaborou um resumo apenas do final da 

narrativa. O resumo parece ter sido elaborado de maneira muito apoiada no texto integral, 

pois o encadeamento das ações mencionadas no resumo considera todos os acontecimentos 

com riqueza de detalhes. Já o Aluno 2 menciona, logo no início do seu texto, o diálogo que o 

narrador estabelece com o interlocutor e a antecipação do desfecho: “A história começa com o 

autor conversando com o leitor falando do final”. O estreitamento da relação entre narrador e 

leitor chamou a atenção do jovem incitando a sua curiosidade para o modo como a história se 

desenvolveria. Assim, o modo como o narrador apresenta a história cativa o jovem leitor. 

O resumo produzido pelo Aluno 3, assim como o Aluno 8 ficou mais restrito às 

peripécias e aos momentos mais tensos da narrativa:  

 

O livro Mau Começo tem a seguinte história: três jovens estão na praia e então 

recebe a mensagem de que seus pais morreram e eles não têm mais casa e então eles 

vão para a casa do advogado de seus pais que entrega eles para um “parente”, que é 

um vigarista que só está interessado no dinheiro. Então, na casa do parente (Conde 

Olaf) eles não tem muito onde dormir, comem mau e tem tarefas a fazer, então um 

dia eles vão a biblioteca da vizinha e leem livros. Um dia Conde Olaf arma um 

plano para roubar o dinheiro das crianças, e as crianças tentam encontrar livros para 

sair dessa situação e enquanto isso Olaf rouba a irmãzinha e prende ela, então 

obrigam as crianças a fazerem uma peça de teatro que fará Violet se casar com Olaf 

e ele tira o dinheiro, mas no final as crianças se salvam e Conde Olaf foge. 

 

O Aluno 5 produz um texto que contempla os acontecimentos do início da história e se 

demora, com maior riqueza de detalhes, na circunstância do casamento maravilhoso. Em 

contrapartida, o texto possui algumas lacunas com relação ao desfecho da história, uma vez 
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que o resumo não contempla os acontecimentos posteriores sobre o destino dos jovens 

Baudelaire, o que reforça o quanto os momentos de suspense cativam os leitores. 

De maneira semelhante, o resumo elaborado pelo Aluno 7, assim como o texto do 

Aluno 4, destaca apenas o fato de o conde planejar um casamento com Violet para se 

apropriar da fortuna herdada pelos três irmãos e, como chantagem, ele ameaça a vida da irmã 

ainda bebê, Sunny. Assim, o aluno demonstra preferência pela aventura, o que o faz ignorar o 

final da história no resumo. O mesmo foi observado no texto do Aluno 9, porém o jovem 

realça os temas tabus da história, como a tortura e a possiblidade de assassinato das crianças: 

 

Os pais deles morreram e deixaram uma fortuna a eles, porem, por eles ainda não 

terem a maioridade a pedido dos pais deles antes da morte eles foram deixados com 

um parente distante que torturava eles e queria seu dinheiro mas após isso iriam 

matar as crianças. Em uma dessas tentativas ele quase se casa com Violet, mas ao 

não dar certo eles voltam a morar com o senhor Poe. 

 

O Aluno 6, 11, 15, 17, 18, 22 e 23 resume a obra Mau começo não a partir de sua 

experiência de leitura, mas por meio da sinopse do livro com muitos trechos de cópias, isso 

reforça o quanto os participantes se sentiram enfadados com a propositura. No caso do Aluno 

23, por exemplo, é possível perceber inversões nas construções frasais e, às vezes, a alteração 

de alguns vocábulos por sinônimos. Mesmo assim, o texto evidencia que, apesar de toda a 

leitura da narrativa tenha sido realizada em sala, muitos não assimilaram o enredo da obra.  

 Chama a atenção o texto elaborado pelo Aluno 13, porque ele tece o resumo 

intercalando comentários críticos sobre a obra: “o livro começa explicando quem era os 

irmãos e tudo, essa parte é bem chata não gostei, só que lá para o meio da história fica legal e 

é quando começa a “ação”/”drama” que como eles iriam salvar a irmã e não deixar o 

casamento acontecer”. O cerne da narrativa é aventura e é esse aspecto que mais seduz o 

jovem leitor.  

Assim como a maioria dos resumos dos alunos dessa turma, o Aluno 13 considera, em 

seu resumo, o casamento como ponto fulcral da narrativa, talvez porque é o momento que 

mais exige sagacidade e ação por parte dos irmãos. De maneira semelhante, o texto do Aluno 

14 centra-se nos acontecimentos mais tristes e dramáticos, como a morte dos pais, as ameças 

do conde, a circunstância do casamento:  

 

Três crianças que perdem seus pais em um incêndio, passam por muitas situações 

tristes e precárias com o parente mais próximo, Conde Olaf. Chego um momento em 

que o malvado Conde Olaf ameaça as crianças mais velhas de jogar sua irmanzinha 
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no chão dentro de uma gaiola, isso se Violet não se casar e passar sua fortuna para o 

Conde Olaf. Mas em fim, os jovens Baudelaire consegue se livrar de perder sua 

fortuna e vão para a casa do Sr. Poe, que cuidava das contas da família Baudelaire, 

para esperar o próximo familiar que cuide deles. 

 

 O Aluno 17 descreve o enredo de Mau começo em apenas um período: “Esse livro fala 

sobre a história de três crianças sem sorte eles tinham uma vida de aflições e aventuras.” É 

possível perceber que a curta frase foi baseada também na sinopse do livro. De maneira 

semelhante, o Aluno 20 também se vale de apenas uma frase para resumir a história: “O 

conde Olaf se casa com Violet e pronto acabou.”. A brevidade dos comentários evidencia o 

quanto os alunos se enfadaram com a atividade proposta.   

 O texto do Aluno 24 menciona o tom infeliz do livro, apresenta os nomes das 

personagens principais e o acontecimento trágico do incêndio na mansão dos Baudelaire. Na 

percepção do aluno, depois do incêndio, os irmãos “não tiveram sorte com nada”. Essa 

afirmação se mostra muito alinhada à linha de raciocínio do próprio narrador, a qual atribui os 

momentos infelizes à falta de sorte das crianças. Assim como os outros alunos da turma, o 

Aluno 24 não deixa de mencionar a intenção de Olaf se casar com Violet para se apropriar da 

herança dos Baudelaire. O casamento é um momento que se destaca na memória dos jovens, 

talvez por ser um momento de tensão e por constituir um tema tabu da obra.  

 O resumo entregue pelo Aluno 25 parte da intromissão do narrador, que avisava o 

leitor da obra do tom sombrio e infeliz da narrativa: “No começo do livro o narrador da 

história já nos alerta um pouco de como será o livro, nos revela que a história e o desfecho 

não será do jeito que imaginamos”. Esse participante se afeiçoou pela a estrutura da obra ao 

mencionar as intromissões do narrador e à antecipação do desfecho. 

 Por outro lado, o Aluno 27 produziu um resumo com um comentário crítico ao final de 

seu texto, por meio do qual evidencia uma leitura mais verticalizada da obra: “O livro é 

constituído a partir de uma sequência de tragédias para a “nova” vida dos Baudelaire, muito 

bem pensadas e que contribui para amarrar o leitor a história”. Embora as estratégias de 

adesão do leitor não tenham sido um assunto levantado no decorrer da mediação do livro em 

sala de aula, o aluno percebe que a forma como os acontecimentos são encadeados na 

narrativa, assim como a construção de uma atmosfera de suspense colaboram para que o leitor 

seja motivado a conhecer o desfecho da história.  

 De maneira geral, os textos produzidos para responder a essa questão do instrumento 

demonstraram como a circunstância do casamento e das aventuras que o envolvem obtiveram 
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destaque na memória de leitura dos alunos. Em números mais detalhados, 34,4% produziram 

um resumos mais detalhados do enredo, considerando boa parte dos acontecimentos da 

narrativa; 24,1% dos alunos elaboraram os resumos presos à sinopse do livro, realizando 

cópias e/ou paráfrases. Já 17,4% dos resumos estavam presos aos acontecimentos centrados 

no inicio da narrativa; 13,7% dos alunos concentraram os seus resumos nas aventuras, 

desconsiderando total ou parcialmente o início e o desfecho da narrativa; apenas 3,4% dos 

textos estavam centrados no desfecho e 3,4% não realizou a atividade.  

 Apesar de toda a obra ter sido lida em sala de aula, uma parcela considerável de alunos 

parece não ter assimilado o enredo. Por um lado, é preciso considerar que o best-seller tende a 

apresentar inúmeras peripécias no decorrer do enredo, o que dificulta a lembrança de todas, 

além de os alunos se atentarem mais para os momentos de maior tensão, deixando de lado os 

episódios mais lentos. Por outro, talvez a imposição de um instrumento, como o resumo, que 

assume uma conotação escolar, pode ter desmotivado os alunos. Assim, a falta de adesão pode 

estar mais associada à atividade proposta do que a desafeição pela história dos Baudelaire. 

 No que concerne à apreciação da narrativa pelos jovens leitores, outra questão deste 

mesmo instrumento direcionava para a elaboração de um texto curto, por meio dos qual os 

jovens expusessem o que haviam achado do livro. Esse tipo de instrumento possibilitou que a 

pesquisadora tivesse acesso a dados mais concretos com relação à recepção da narrativa por 

parte dos alunos e, por isso, todos os comentários foram analisados. Além disso, ao elaborar o 

comentário, foi dada a oportunidade aos jovens de se expressarem de forma mais subjetiva 

sobre a relação que desenvolveram com o texto literário, uma vez que cada um deles 

direcionou o seu comentário para os pontos que mais lhe chamaram a atenção. Isso, sem a 

preocupação de uma resposta “correta”. 

 O Aluno 1, por exemplo, afirma não ter lido todo o livro literário. Chama atenção o 

comentário desse participante porque a obra foi lida integralmente em sala de aula.  Mesmo 

assim, ele tece comentários apreciativos relacionados à obra. Além disso, ele comenta até ter 

se arrependido de não ter realizado a leitura de toda a narrativa: “Eu não li o livro então não 

tenho o que falar. Mas pelos comentários e pelo final do livro que eu li, eu achei o livro 

incrível e fiquei triste porque eu não li e acabei lendo o final, que é realmente muito triste e 

injusto [...] mas esse foi só o final, teve uma história inteira muito interessante.”. Em 

contraposição, o Aluno 2 não se afeiçoou a nenhum aspecto da obra: “Eu não gostei do livro 

porque é chato e triste e sem graça não gostei da história não gostei do inicio não gostei do 
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final não gostei de nada desse livro ele é triste de mais pra mim não gosto livros triste e 

porque eu não gosto de ler.” 

 As opiniões dos alunos sobre o final da história são diversificadas, o Aluno 3 após 

caracterizar o livro como “meio estranho” justifica que: “primeiro ele fala que a história é 

triste, mas ele não tem muitas coisas tristes, porque mesmo sem os pais os meninos continuam 

juntos, eles tem o que vestir um teto e depois uma vizinha simpática e eles nem sequer 

desafiam conde Olaf.”. Esse comentário parte do princípio de que acontecimentos tristes 

advêm de extrema privação e a morte dos progenitores associada a todas as mudanças 

causadas na vida dos jovens não são suficientemente motivos tristes.  

Não obstante, esse mesmo aluno destaca que a narrativa não possui elementos de ação 

eficientes: “a história poderia ter um pouco mais de ação, porque ela é meio monótona, e acho 

também que poderia ter mais coisas na história, porque ela é muito pequena”. Apesar dessa 

recepção, a análise da narrativa realizada por esta pesquisa evidenciou o modo como a ação e 

a aventura são os motes principais de Mau começo. 

Diferentemente do aluno anterior, o Aluno 4 registrou o quão interessante é, para ele, 

uma história diferente em virtude da quebra de expectativa realizada no decorrer do enredo e 

da ruptura com os finais felizes tradicionais, com os quais ele estava acostumado. Além disso, 

ele expressa afeição pelas explicações dos sentidos das palavras e pelo diálogo estabelecido 

entre narrador e leitor: “Ai então vem o final, que você pensa que vai ser mil maravilhas, mais 

não é! Você pensa que eles vão viver felizes com a juíza, mais não vão...E eu achei muito 

bom que o narrador explicava a palavra e pedia para nós fechar o livro toda hora.”. O 

participante evidencia um estranhamento sobre a forma como a história é contada e considera 

interessantes as intromissões do narrador.  

O texto produzido pelo Aluno 5 menciona aspectos interessantes para se pensar a obra, 

como a linguagem, as explicações do narrador intruso, a antecipação do final infeliz, a 

construção das personagens e o tratamento ao tema da morte dos progenitores: 

 

Achei o livro mediano. Gostei da forma de escrita do narrador, pois não é cansativa, 

facilitando a leitura do livro. Porem, eu não gostei do excesso de explicações do 

narrador sobre o significado de cada expressão usada, parece subestimar o leitor. 

Além disso, mesmo antes de abrir o livro com o título “Mau começo” o livro já nos 

coloca expectativa de um livro triste com o final triste (o narrador insisti nesse ponto 

durante o livro) mas quando terminei a leitura fiquei decepcionado pois não era tudo 

isso que o livro dizia ser. Eu também não gostei muito da forma qual as habilidades 

das crianças foram dadas, por exemplo, uma é boa nisso e naquilo, portanto tudo que 

ela faz tem haver com essas habilidades. Também não gostei da forma a qual a 

morte dos pais deles foi tratada, as crianças não pareciam tristes, elas nem se 

importaram muito. Faltou um pouco de desenvolvimento. 
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O jovem destaca, em sua apreciação, que a leitura do livro não é cansativa ou 

enfadonha, o que proporciona uma leitura sem maiores embates com a linguagem e sem 

dificuldades para compreender o andamento do enredo. Entretanto, ao contrário do Aluno 4, 

ele não gostou das explicações do narrador. A seu ver, o narrador parecia subestimar o 

vocabulário dos leitores e a habilidade de inferir o significado das palavras por meio do 

contexto. Entretanto, a leitura do aluno não contemplou a percepção de que as explicações 

possuem mais um caráter de humor irônico do que de um esclarecimento dicionarizado.  

Além disso, reconheceu como a narrativa desperta expectativas com relação ao final trágico. 

No entanto, o jovem se frustrou ao perceber que o desfecho da história não era tão triste 

quanto imaginava, provavelmente porque os temas tabus foram eufemizados.   

 Ainda sobre esse comentário, cabe destacar que a crítica que o aluno traz quanto à 

elaboração dos personagens e à maneira como os jovens Baudelaire encaram o trágico 

falecimento dos pais, foram pontos levantados pela professora regente da turma. Ela achou 

importante problematizar esses elementos com os alunos, durante a leitura em sala de aula, 

com a justificativa de que a leitura não se restringisse ao nível da superficialidade e 

direcionasse um olhar crítico para os pontos, entendidos por ela, como problemáticos na 

narrativa. Nesse sentido, é preciso considerar que tais aspectos vistos como problemáticos 

podem ser uma questão do estilo irônico do autor, que perpassa toda a obra. Além disso, o 

cerne da narrativa é a aventura, a ação, e não o aprofundamento psicológico e emocional das 

personagens.  

Embora a atitude da professora regente tenha sido compreensível, a sua fala, em certa 

medida, influenciou as respostas dos alunos, uma vez que esses pontos ainda não tinham sido 

comentados pelos próprios alunos. É possível que, boa parte deles sequer tivessem se atentado 

para esses aspectos de Mau começo. Talvez, a partir disso, os alunos tenham assumido uma 

postura mais escolarizada diante da leitura e dos instrumentos da pesquisa de campo. 

  O aluno 6 se afirmou que não leu o livro, mesmo que a leitura tenha sido realizada em 

sala de aula. Alguns alunos parecem ter assumido uma postura mais descomprometida com a 

leitura. Nesse sentido, o participante afirma: “não gosto de ler, mas às vezes esse livro pode 

até ser bom não sei”. Já o Aluno 7 comenta que não gostou do enredo do livro porque não  

chamou sua atenção, apesar de diversas estratégias de adesão do leitor, além disso o jovem 

afirma que “não seria um livro que eu pegaria para ler. Não é um tipo de livro que eu leria.”. 
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 No capítulo anterior, a obrigatoriedade de leituras na escola foi um aspecto discutido, 

apresentando como essa questão da imposição escolar influencia na forma como o jovem 

encara o corpus, o livro literário. Nesse sentido, o Aluno 8 afirma: “Eu achei o chato no 

começo, ele foi sem graça enjoativo, como eu não tinha opção eu li, quando chegou do 

começo para o meio foi ficando mais interessante foi deixando de ser tediante foi ficando 

mais legal, foi ficando mais empolgante foi ficando com clima de suspense.”  

Sob o ponto de vista do aluno, a história somente ficou boa por algumas páginas e, 

devido a isso, acrescenta: “na minha opinião nem o final ficou bom, faltou momentos felizes, 

romances, piadas sarcásticas e menos coisas ruins foi isso que me fez perder o interesse e eu 

não gostei do livro.” A leitura realizada pelo jovem não chegou a perceber o caráter irônico do 

narrador, mas revelou aspectos que pouco o agradaram: os momentos infelizes, os quais são 

marcantes na obra e os que possuem maior tensão. 

 Diferentemente da resposta anterior, o Aluno 9 considerou o livro muito bom, mesmo 

sendo sobre uma temática que foge das suas preferências literárias, que são os romances com 

temáticas mais sentimentais. O Aluno 10 afirmou que “Eu até gostei um pouquinho do livro 

por causa do final que não é feliz igual a todos os livros, mas eu não gostei tanto porque fiquei 

com tédio de ler, a história é muito longa e enrola de mais ler tudo.” A resposta desse aluno 

reforça o quanto o final infeliz chamou a atenção dos alunos. Outro aspecto observado é que, 

apesar de a obra dar ênfase à aventura, os jovens pouco afeitos à leitura ainda a consideram 

como tediosa e lenta, ao contrário de alguns recursos audiovisuais provavelmente apreciados 

por eles.   

 O Aluno 11 respondeu que “Eu achei até legalzinho, eu não gosto de ler, só as obras 

que eu gosto, por exemplo: aventura”. Esse comentário retoma um aspecto difícil enfrentado 

na pesquisa de campo dessa escola: a resistência com relação às atividades propostas, 

sobretudo, com relação aos questionários. Apesar de o gênero de Mau começo se associar à 

narrativa de aventuras, o jovem não o considerou como uma aventura. 

  Com uma postura oposta à do jovem mencionado anteriormente, o Aluno 12 achou o 

livro muito bom, se interessou pela postura interessante e dialógica do narrador e, sob o seu 

ponto de vista, o final não se mostrou muito infeliz, apesar de preferir um desfecho 

reconfortante para as personagens. Além desses aspectos, o comentário do jovem levanta 

questões sobre o desfecho aberto da narrativa, o qual não o agradou e, por isso, percebe a 

necessidade de um livro que dê continuidade à história, a fim de saber o que de fato 

aconteceu. Isso pode ser observado no texto produzido pelo próprio aluno: 
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Eu gostei muito do livro e também gostei muito do fato de o autor dialogar com o 

leitor mas apesar do autor falar que o final era triste eu não achei o final tão triste 

mas os acontecimentos ao longo da história são bem inesperados e tristes. Achei o 

livro muito bom apesar do final não ser triste como o esperado acho que poderia ter 

sido mais feliz. Gostei muito da parte em que o conde Olaf fica sabendo que não 

estava casado de verdade pois Samy assinou com a mão esquerda! E um livro que eu 

recomendaria só não gostei por que o final não fala o que realmente aconteceu com 

os jovens em seu futuro acho que poderia ter a parte 2 do livro. 

 

 Embora tenha se confundido com relação à personagem que desempenhava o papel de 

noiva na peça O casamento maravilhoso, o jovem destaca sua afeição ao momento em que a 

sagacidade de Violet se sobressai à de Olaf. Esse é um momento na narrativa em que se 

rompe com as expectativas direcionadas pelo enredo até aquele instante, é a ocasião em que 

narrador cria a esperança de um desfecho feliz para depois negá-la e dela zombar ao 

mencionar:  

 

Se preferirem, podem fechar o livro imediatamente e não ler o desfecho infeliz que 

se segue. Vocês podem passar o resto da vida acreditando que os Baudelaire 

triunfaram sobre o conde Olaf e viveram o resto da vida deles na casa e na biblioteca 

da juíza Strauss, mas não é assim que a história continua. (SNICKET, 1999, p. 142) 

 

 O comentário do Aluno 13 destaca primeiramente que Mau começo é um livro 

diferente do que ele costumar ler. Ele ainda ressalta que a história é triste, mas é legal e 

interessante. Um aspecto relevante percebido por esse aluno foi a estratégia que aguça a 

curiosidade do leitor em relação ao desfecho “o final chama o leitor a querer ler e descobrir o 

final, mesmo não sendo muito deboa”. Para esse aluno, a parte que mais chamou a atenção foi 

o momento em que Klaus descobre sozinho o plano do conde Olaf e conta a descoberta para 

sua irmã, que estava correndo risco se de casar de verdade sem saber.  

O Aluno 13 termina o seu texto com um questionamento sobre as personagens e o 

trabalho infantil: “uma parte que não entendi muito foi que os dois irmãos estavam 

trabalhando la fora e viu sua irmã na gaiola, mas eles eram crianças, como eles estão 

trabalhado?” Ele associa, de maneira equivocada, o momento em que Olaf exige que os 

jovens cortem lenha no quintal da casa, o qual não é o mesmo em que eles veem a irmã no 

alto da torre. Nesse segundo momento, o narrador explica que “a lenha continuava empilhada 

no mesmo lugar e do mesmo jeito que eles a haviam deixado, como se o conde Olaf os tivesse 

mandado fazer aquele trabalho sem a menor necessidade ou finalidade, só para ele próprio se 
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divertir.” (SNICKET, 1999, p. 97).  Desse modo, a imposição do trabalho é um elemento que 

reforça a perversidade do vilão em relação às crianças.  

O comentário do Aluno 14 evidencia certa resistência em relação ao teor infeliz da 

narrativa. Nesse sentido, ele afirma: “De primeiro eu não me interessei muito por saber que a 

história não teria um final feliz, mas com o decorrer da história fui despertando curiosidades e 

interesses. Mas mesmo gostando, ainda acho que os jovens Baudelaire poderiam ficar com a 

juíza Strauss, que tanto fez por eles.”. É curioso perceber como o jovem, apesar de ter entrado 

no jogo do texto, preferiria uma história com o final entendido como feliz para as 

personagens. 

 O Aluno 15 afirmou não ter gostado da história devido ao fato de o título ter o 

induzido a uma expectativa de um enredo com uma maior quantidade de aventuras. Por isso, 

ele comenta: “o nome da serie não se encaixa muito com o nome do livro, a serie se chama 

“Desventuras em Série” você já pensa em um livro animado mas o livro é muito parado”. 

Possivelmente, o jovem infere que o vocábulo desventura, que significa infortúnios, ausência 

de ventura, seria sinônimo de aventuras e, por isso, tece esse comentário, apontando certa 

discrepância entre título e enredo. 

 A apreciação do Aluno 16 apontou o quanto a antecipação do desfecho e do tom 

sombrio da narrativa é efetiva no processo de sedução do leitor ao incitar a curiosidade. O 

jovem compreende ainda que essa estratégia promove certa atração pela leitura do livro como 

um todo: 

 

Eu achei legal/ interessante, por que bem no começo do livro o autor já fala que a 

história dos irmãos Baudelaire não tem um começo feliz, nem mesmo um final feliz. 

Isso é interessante porque da um ar de curiosidade/mistério para que nós tenhamos 

mais vontade de ler. É legal também porque há uma série que conta a história dos 

irmãos de uma forma mais simplificada. Tem um filme também as histórias são um 

pouco diferentes, mas não deixa de ser legal. 

 

 Não obstante, as adaptações audiovisuais da obra também possuem uma boa recepção 

pelo jovem, elas foram assistidas antes da leitura do livro. Ele percebeu algumas diferenças 

com relação ao enredo quando diz que na série, Desventuras em série (2019), a história é 

contada de maneira mais simplificada e quando afirma que as histórias do livro e do filme são 

um pouco diferentes. O conhecimento da história em cada um desses suportes propicia ao 

aluno a percepção de que as linguagens são distintas e que, ao adaptá-la, os diretores realizam 

alterações para que o enredo se adeque em maior medida às feições dos veículos de 

comunicação em que circulará.  
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 O Aluno 17 evidenciou o quanto esse livro se diferencia dos seus hábitos de leitura, 

principalmente por ter um final infeliz, o que reforça como o infortúnio impacta na memória 

dos jovens leitores da obra. Por outro lado, o Aluno 18 afirma não ter gostado do livro devido 

aos pouquíssimos momentos felizes e por abarcar uma temática que pouco o atrai: “eu gosto 

de livros que tenha guerra e sempre tenha uma história que termine com o final feliz e sempre 

tendo muita ação”. 

 Os comentários críticos com relação ao final da história são recorrentes entre as 

respostas dos alunos da escola federal. Nesse sentido, o Aluno 19 apresenta o modo como ele 

gostaria que o final da história se realizasse  “eu queria que ela tivesse se casado e ele 

maltratasse muito eles, e ele fosse preso por maus tratos.”. Na sequência, o participante 

comenta que já assistiu tanto ao filme quanto a série televisiva e, ao agregar a leitura do livro, 

confirmou que prefere as adaptações audiovisuais mesmo que também não tenha agradado do 

final da série, o qual para ele é repetitivo e chato. 

O Aluno 20 também inicia o seu comentário com base no teor do desfecho da história: 

“eu achei o livro bom, por que eles não se dão bem no final. Às vezes eu acho chato e 

enjoativo quando tudo se dá bem no final.”. De maneira semelhante, o Aluno 21 afirmou que 

o enredo que se apoiou em um mau começo e em um fim desaventurado o motivou a ler a 

história, possivelmente por meio da curiosidade para conhecer como se dariam esses 

infortúnios já previamente sinalizados pelo narrador.  

Sob essa mesma perspectiva acerca do final da história, o Aluno 22 afirmou: “Eu achei 

muito legal e gostei muito pois o autor já avisou que não teria um final feliz, e essa foi a 

primeira vez que eu li uma história assim.” Embora tenha gostado do enredo, o jovem tece 

uma crítica ao dizer que o final não foi suficientemente emocionante, para ele “não teve 

graça...todos poderia morrer no final”. No entanto, esse desfecho sugerido pelo aluno não 

propiciaria a continuidade da série em outros livros, uma vez que as obras em série 

geralmente buscam postergar o mistério e o suspense para os outros títulos.  

O Aluno 23 não gostou do tom sombrio e triste da obra, além de não ter gostado de 

que crianças inocentes sofressem com acontecimentos tristes “eu achei sem graça pois as três 

crianças eram tão boas para levar a vida assim e sofrer por isso”. Ele também não apreciou as 

intromissões do narrador, na concepção do aluno isso foi um recurso sem graça. Além disso o 

jovem sentiu falta de mais personagens principais.  
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Na contramão da opinião do leitor anterior, o Aluno 24 considerou o livro interessante 

em função dos comentários do narrador em algumas partes do livro “ele fala que essa não é 

uma história feliz e que podemos parar de ler quando quisermos”. Mesmo reconhecendo essa 

estratégia como interessante para o processo de leitura, o jovem não gostou do livro “eu não 

leria esse livro por vontade própria, não é o gênero que eu gosto”. Para encerrar o seu 

comentário apreciativo, ele menciona um momento em que a passagem do tempo e as 

descrições pareceram, aos olhos dele, demasiadamente demoradas e, devido a isso, comenta: 

“Uma parte que eu achei estranha foi o momento em que eles estavam em um quarto antes do 

casamento e diziam passar horas e horas. Eu acho que se tivesse somado todas as horas teria 

dado mais de um dia.” 

O Aluno 25 afirma que gostou do livro porque ele não segue um padrão dos demais 

livros: “O livro é interessante na minha opinião, porque quando nós “pegamos o livro” o 

autor/ escritor Lemony Snicket já nos avisou que o livro não seria uma história que dá tudo 

certo, que a conclusão não seria feliz. E isso foi o diferencial dessa obra e o porque eu gostei.” 

 Conforme evidenciado no capítulo mais teórico e crítico desta pesquisa, o best-seller é 

amplamente conhecido por seu caráter repetitivo da estrutura do enredo, alguns críticos, como 

Umberto Eco, a chamam de “fórmula de sucesso”. No entanto, embora Mau começo receba a 

alcunha de best-seller, na percepção desse jovem leitor, a obra não segue os padrões das obras 

conhecidas como desse nicho editorial. 

 O Aluno 26 gostou da história e compartilhou, em seu comentário crítico, uma 

percepção interessante percebida por ele com relação à antecipação do tom infeliz e sombrio 

do desfecho e como isso influenciou no seu ritmo de leitura do livro: 

 

Achei que o livro mau começo é um história interessante e bem legal, gostei dele 

principalmente por ser um livro com um enredo e com uma proposta bem diferente 

da qual estou acostumada a ler, como no fato dele falar que o livro não tem um final 

feliz e não curto muito livros que são triste e nem que de certa forma me dê um 

spoiler do final e faz com que eu demore um pouco para ler o livro, que foi o que 

aconteceu mesmo que ele não tenha falado muito do final no começo  isso fez com 

que eu não lesse com a velocidade que leio os outros. Acredito que a parte que mais 

gostei foi o livro em um todo pelo suspense que ele faz, mesmo que a gente já espere 

que coisas ruins vão acontecer a gente não sabe o que vai e como. 

 

 Para esse jovem leitor, não saber o que acontecerá no final da história promove uma 

leitura sedenta pelo conhecimento do desfecho e do processo como ele se dará. No entanto, 

mesmo percebendo que o seu ritmo de leitura não era o mesmo em relação a outros títulos 

desse nicho editorial, saber que coisas ruins aconteceriam no final não atrapalhou a sua 
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afeição pelo suspense construído pelo enredo, uma vez que o narrador não antecipa o que vai 

acontecer de ruim e sequer como isso sucederá. 

 Já o Aluno 27 considerou Mau começo como muito interessante por  abordar um 

conceito de literatura diferente do acostumado, provavelmente o leitor se refere ao tom 

sombrio e ao final infeliz das personagens. Sobre as personagens, ele pontua: “a incrível 

construção da personalidade dos personagens que inspiram o leitor (falo pelos irmãos 

Baudelaire, no meu caso)”. A partir desse comentário, infere-se que houve o processo de 

identificação do leitor com uma das personagens da história, um dos irmãos Baudelaire. Além 

disso, o participante observou a construção das personagens e não se restringiu a uma leitura 

meramente emocional ao atentar-se à forma da narrativa. 

O leitor também tece um comentário positivo sobre a figura do narrador e como esse 

recurso influencia no processo de leitura “uma trama que te prende do começo ao fim do seu 

desenvolvimento, a forma de interação entre narrador e leitor, além dos trechos separados 

somente para dar explicação a uma palavra desconhecida.”. Para esse jovem, as explicações 

realizadas por meio da intromissão do narrador são de palavras ‘desconhecidas’ do leitor. A 

sua leitura, portanto, não reconheceu o caráter irônico dessas pausas explicativas. Por fim, o 

jovem leitor considera importante o fato de o narrador cumprir a sua palavra com relação ao 

desfecho infeliz das personagens.  

 O comentário do Aluno 28 evidencia a maneira crítica como ele percebe a estruturação 

da narração, a qual leva em consideração a continuidade da história através dos próximos 

títulos da série. Não obstante, o jovem leitor expressa que o enredo despertou-lhe curiosidade 

durante a leitura do primeiro livro da série, assim como suscitou vontade de ler os próximos 

títulos: 

 

O livro mau começo é um livro muito interessante por ser um livro que quebra 

vários padrões e clichês que os personagens Klaus, Violet e Sunny passam. O livro 

trabalha consideravelmente bem os personagens e tudo que acontece é muito bem 

pensado para o futuro do livro ou para os próximos da série. O narrador, mesmo no 

começo dando uma informação do final do livro (...) torna as coisas muito mais 

interessantes, pois desperta curiosidade no leitor. Para mim o livro mau começo é 

um excelente livro e eu quero ler o resto da série.  

 

 O último aluno a responder a esse tópico do segundo instrumento de coleta de dados, 

considerou o livro interessante apesar de triste.  Para o Aluno 29, a obra é interessante devido 

ao fato do narrador estabelecer diálogos com o leitor, além disso afirma: “achei interessante 

também o fato do autor colocar um personagem intelectual (Conde Olaf), mas ao mesmo 
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tempo mal e esperto, que foi capaz de enganar 1 juiza e 1 advogado.” Entretanto, mesmo 

conseguindo ludibriar a juíza Strauss e o senhor Poe, é Violet, uma garota de 14 anos, quem o 

engana no desfecho da história. Assim, a sagacidade da jovem se sobressai à do vilão. Ao 

encerrar o seu comentário, o leitor aponta que “o ruim foi todo o sofrimento que os irmãos 

passaram com o Olaf, eles ainda haviam perdido os pais da maneira mais cruel de todas”, o 

que evidencia certa empatia desenvolvida pelas personagens.  

 De acordo com os textos produzidos pelos participantes, apenas 30% não gostaram do 

livro. Os comentários negativos dessa parcela de alunos estão relacionados, principalmente, à 

aversão ao desfecho considerado triste. Esses jovens evidenciaram que isso se deve a uma 

particularidade de seus gostos e por preferirem histórias com desfechos bem estabelecidos e 

dados de maneira positiva para os protagonistas. É preciso considerar, desse modo, que a 

proposição da leitura de um best-seller na escola pode ter atrapalhado na fruição da obra, uma 

vez que os participantes, imersos em um lugar com constante leitura de literatura, apresentam 

asco das recomendações da escola e, de certa forma, a leitura de Mau começo foi uma 

propositura advinda da instituição.  

 Nesse sentido, apesar de a obra apresentar vários elementos, como as peripécias, que 

poderiam remeter à “fórmula de sucesso”, a recepção evidenciou que isso não torna a obra tão 

atrativa, isso porque foi inserida em um contexto de escolarização. Se por um lado, os 

participantes desta instituição são leitores assíduos de best-sellers, conforme os outros 

instrumentos demonstraram, por outro, a aceitação desse gênero na escola não foi algo 

acentuado entre os alunos. Assim, os métodos e os valores que circulam na escola foram 

determinantes no modo como os jovens reagiram à obra de Snicket. 

Os 70% dos alunos que gostaram de Mau começo se afeiçoaram ao recurso de quebra 

de expectativa, sobretudo, no que concerne ao desfecho da história e aos infortúnios vividos 

pelos jovens Baudelaire, que constituem as aventuras e as peripécias da narrativa. Além disso, 

a seleção de um narrador zomba das expectativas dos próprios leitores e a tessitura de uma 

história que busca cativar o leitor, assim como o envolvimento mais afetivo com a narrativa 

podem ser entendidos como fatores determinantes para que o gosto se manifestasse entre os 

alunos.  

De maneira geral, os alunos desta instituição de ensino adotaram uma postura com 

maior distanciamento da obra e uma visão mais analítica da forma e do conteúdo da narrativa. 

Isso tanto entre os alunos que afirmaram não ter gostado da história quanto entre os que se 

afeiçoaram. Não há como negar, portanto, que o posicionamento da professora da turma, ao 
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preferir trabalhar com obras canônicas, pode ter influenciado na valoração e no modo como os 

participantes se relacionaram com o best-seller. 



 
 

CAPÍTULO 4 

 

O BEST-SELLER VAI À ESCOLA MUNICIPAL 

 

4.1 – O perfil dos jovens leitores e suas experiências de leitura 

Neste quarto capítulo, serão apresentados e analisados, quantitativamente e 

qualitativamente, os dados colhidos na turma de 8º ano da escola municipal, os quais foram 

viabilizados pela realização do projeto pedagógico “Eu, a leitura e a literatura”. A coleta de 

dados nessa instituição escolar seguiu a mesma estratégia utilizada na escola federal. 

Para além de perceber como esses alunos de uma escola periférica de Goiânia encaram 

a leitura de um best-seller em contexto escolar, neste capítulo, um cotejo entre os dados 

reunidos nas duas escolas será apresentado. Isso com o objetivo tanto de delinear os hábitos 

de leitura dos jovens quanto de problematizar questões que envolvem a formação do leitor de 

literatura, em contextos distintos de ensino. Cabe destacar que a intenção não é promover uma 

valoração entre as escolas, e, sim, perceber em que medida os comportamentos de leitura dos 

participantes se aproximam ou se diferenciam.  

A primeira atividade proposta para a turma foi o questionário, que buscou sondar as 

experiências precedentes de leitura dos jovens. Esse instrumento teve como objetivo conhecer 

o perfil de leitura dos participantes e traçar, em linhas gerais, os seus hábitos de leitura. As 

respostas dos 25 alunos participantes à primeira questão dessa propositura evidenciaram que 

72% dos alunos não se consideram leitores. As justificativas se dividiram entre o fato de não 

gostarem de ler e o da leitura não ser uma prática cotidiana. Por outro lado, 24% dos alunos 

entendem-se como leitores e 4% comentaram que se consideram “mais ou menos” leitores, 

porque como mencionou o Aluno 10: “normalmente os livros que costumo ler são os 

didáticos da escola, é também a Bíblia.”, o que, na concepção dele, não o faz um leitor 

“inteiro”, talvez pela ausência de repertório de livros literários. 

O número de não leitores da escola municipal é, aproximadamente, duas vezes maior 

se comparado ao número de alunos que não se consideram leitores na escola federal. De 

qualquer forma, chama a atenção o fato de que não se considerar leitor é algo frequente entre 

os participantes de ambas as escolas. No entanto, as respostas dos jovens da escola municipal 

não indicam uma tendência de comparação a um ideal de leitor inacessível e se restringem ao 

fato de não gostarem de ler. 
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Quando questionados sobre como foram os seus primeiros contatos com a leitura de 

obras literárias, boa parte dos participantes afirmou que não conseguia se recordar bem desses 

momentos. Apesar disso, 32% dos alunos associaram as primeiras experiências com os livros 

à escola e 24% associaram ao seio familiar e aos parentes de primeiro e de segundo grau, 

como os pais e os avós respectivamente. Exemplo disso são os comentários do Aluno 6, que 

registrou:  “Não lembro direito, mas acho que meu primeiro contato com os livros foi em 

casa” e do Aluno 8  que disse “eu não consigo me lembrar muito mais minha mãe fala que eu 

gostava e prestava muita atemção.”.  

Dois comentários chamaram a atenção devido ao fato de as primeiras experiências de 

leitura estarem associadas a situações intimidadoras, embora provavelmente realizadas com 

intento de incentivo à prática da leitura. O Aluno 23, por exemplo, registrou “Foi assustador, 

pois era um livro gigante na época ele se chamava “O mágico de Oz” foi na minha antiga 

escola.” e o Aluno 25 destacou: “Foi em um projeto de uma escola, em que todas as salas 

tinham que ler mil livros.”. Essas experiências foram tão marcantes na trajetória desses 

participantes, seja pela quantidade de livros estabelecida ou pela extensão de uma obra 

proposta para leitura, ao ponto de as considerarem as primeiras.  

Ao serem questionados se algum livro foi marcante durante a sua 

infância/adolescência, 68% dos alunos responderam que não. Esse número elevado pode estar 

associado ao alto índice de participantes que se consideram não leitores. De maneira distinta, 

24% dos jovens alunos possuem livros marcantes, o Aluno 5 registrou: “Sim, cinderela pois 

me identificava.”, o Aluno 11: “Sim, o livro Cadeira de balanço. Para mim ele foi marcante 

porque gostei muito da história dele” e o Aluno 25 destacou: “Sim, a Bíblia. Foi marcante, 

pois aprendi mais sobre o meu Deus.”  

Em relação a essa questão do instrumento, somente o Aluno 24 fez referência a títulos 

mais associados à indústria cultural: “Sim; “Fazendo meu filme 1” e “Diário de um banana”, 

esses livros foram marcantes porque achei diferente, engraçado e fez meu tipo, mesmo não 

gostando muito de ler eu gostei desses.”. O comentário desse aluno levanta um aspecto 

interessante sobre as obras desse ambiente literário: mesmo que o jovem não seja afeito à 

leitura, o best-seller vai ao encontro do horizonte de expectativa desse leitor ao ponto de as 

obras serem consideradas “o seu tipo” de leitura. 

À pergunta que inquiria se os participantes realizavam empréstimos na biblioteca da 

escola, 84% dos alunos responderam que não e apenas 16% deles já haviam pegado livros 

disponíveis na biblioteca da escola. As justificativas que acompanhavam as respostas 

negativas foram variadas. O Aluno 7, por exemplo, destacou: “Não. Porque acho livros que 
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estão na biblioteca normalmente são antigos. Não gosto de livros antigos.”, já o aluno 18 

registrou: “Pegava, não pego mas não consigo apreciar a literatura.”.  

 Três respostas em específico chamaram a atenção devido ao fato de evidenciarem uma 

contradição no que concerne ao empréstimo de livros: Aluno 14 “Não. Porque a escola não 

fornece sempre.”, Aluno 21 “Não costumo frequentar a biblioteca porque não pode e tem que 

ter autorização dos professores.” e o Aluno 22 “Não, porque a escola não deixa.”. Ao que 

parece, o empréstimo de livros na biblioteca da instituição não é uma prática incentivada, 

possivelmente, devido ao receio de não terem os exemplares devolvidos pelos alunos, o que 

geraria diminuição no acervo, o qual já é modesto em termos de quantidade. 

 A parcela de alunos que declarou realizar empréstimos citou alguns títulos que 

pegaram para ler. O Aluno 1 comentou: “Eu já peguei emprestado sítio do picapau amarelo, 

história do Brasil.” e o Aluno 4: “Sim o último livro que eu peguei foi ‘Machado de Assis’.”. 

Os dados evidenciam que as obras literárias emprestadas são de escritores brasileiros 

reconhecidos pela crítica e pela teoria literária. Entre as menções às obras lidas, não houve a 

presença de best-sellers contemporâneos, considerados “na moda” entre os jovens.  

Quando questionados se, durante as suas trajetórias, uma pessoa em específico os 

influenciou a ler, 40% dos alunos responderam que não tiveram essa figura marcante que, de 

certa forma, estreitasse os laços com a literatura. Esse dado também vai ao encontro do 

elevado índice de alunos que não se consideram leitores. Por outro lado, 36% das respostas 

citaram parentes próximos como os pais e/ou algum amigo(a) e somente 16% dos 

entrevistados mencionaram um professor como pessoa que os influenciou a ler literatura.  

 De acordo com a interpretação dos jovens sobre esse momento, não se tratava de 

incentivo e, sim, de obrigatoriedade. Exemplo disso é o comentário do Aluno 16: “Sim, minha 

mãe mais não sou muito de ler.”, o Aluno 18 destacou: “Professores e parentes me obrigavam 

a ler e não era legal.” e, por último, o Aluno 24: “Sim, meu pais as vezes comprava livrinhos 

para eu aprender a ler, hoje ele nem força mais.”. O ato de ganhar livros, que na escola federal 

é compreendido como incentivo à leitura, aqui assume ares de obrigação.  

 Apesar da escassez de experiências literárias, 60% dos alunos da escola municipal 

possuem livros que consideram os seus preferidos. Diferentemente do que os dados da 

instituição federal evidenciaram, a Bíblia foi mencionada por quatro alunos. Os demais 

participantes citaram obras como Dom Quixote, de Miguel de Cervantes; O pequeno príncipe, 

de Antonie de Saint-Exupery; Doutor Sócrates, de Tom Cardoso e As boas fadas de Nova 

York, de Martim Millar. Um dos alunos, o Aluno 9, mencionou a obra que ainda seria lida em 
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sala de aula como sua preferida: “Eu gosto de desventuras em serie, por conta da história que 

eles contam. E também porque eu já assisti o filme e estou vendo a série.”.  

 Ao serem indagados se estavam lendo algum livro no momento em que a pesquisa se 

realizou, 52% dos participantes responderam negativamente. Entretanto, 48% dos 

participantes responderam de maneira positiva: Aluno 1: “Sim, a Bíblia. Não é tão difícil de 

entender mas algumas horas procuro ajuda.”, Aluno 7: “Sim. “Será que eu te odeio mesmo – 

Park Jimin. Não pois é na linguagem informal, o famoso “linguagem de adolescentes” que foi 

feito por uma jovem também”.  

 Dos 48% que estavam lendo um livro naquele momento, 16% consideram a leitura de 

Mau começo como leitura atual. Ao que parece, os alunos incorporaram a obra trabalhada na 

escola, em um projeto de incentivo à leitura, como suas leituras, talvez pela falta de 

experiências literárias propiciadas pela instituição escolar eles tenham se sentido atraídos para 

a leitura. Essa tendência não foi percebida nos dados colhidos na escola federal, pelo 

contrário, as obras que estavam em processo de leitura na instituição, como Mau começo e O 

segundo olhar não foram sequer mencionadas pelos alunos. Além disso, na escola federal, 

parece que os alunos se sentiram mais à vontade para dizer que não estavam lendo livros 

naquele momento, pois ao traçar um comparativo, uma parcela ainda menor de alunos, 35%, 

afirmou estar lendo um livro. 

 Em relação às suas principais motivações para iniciar a leitura de uma obra literária, 

8% dos entrevistados afirmaram que não têm nenhum ânimo ou estímulo para empreender 

uma leitura. Já os outros 92% destacaram que possuem algumas motivações, de modo que 

48% dessas estão associadas ao enredo e à curiosidade de conhecer a história e 12% 

mencionaram motivos de ordem pragmática, como adquirir conhecimento, cultura e expandir 

o vocabulário.  

Sobre as motivações para ir até o final de uma narrativa, 4% mencionaram que não há 

nenhuma e 96% dos entrevistados registraram que suas inclinações para ir até o final de uma 

obra está associado à curiosidade de saber o desfecho das personagens. Desse modo, os 

participantes da escola municipal parecem se valer menos da “literatura para aprender”, 

conforme observado na escola federal, e se relacionam com as histórias de maneira mais 

emocional e afetiva.  

 Quando questionados sobre em que suporte eles costumam ler, foi interessante 

observar a maneira como os jovens da escola municipal se mostram mais ousados e 

distanciados de uma postura escolarizada da leitura, como foi observado na turma pesquisada 
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da escola federal. Isso porque 36% dos entrevistados na escola municipal costumam ler livros 

impressos, 36% leem em suportes digitais, 12% afirmam ler em ambos e apenas 16% 

declarou que não leem em nenhum dos suportes. Esse comportamento de leitura dos alunos da 

escola municipal não se deve somente ao fato de que eles fazem parte de uma geração muito 

afeita às tecnologias, mas pode indicar, também, a dificuldade tanto da escola quanto dos 

alunos em adquirir livros literários.  

Em uma primeira visita à escola campo, o professor regente de Língua Portuguesa, 

que ainda não estava de licença médica, compartilhou com a pesquisadora o fato de estar 

trabalhando com audiobooks
33

, devido à impossibilidade financeira de aquisição dos títulos 

por parte dos alunos. Além disso, o professor comentou que, algumas vezes, recorre ao 

comércio de livros usados de Goiânia, adquire os livros por um valor inferior, se comparado 

aos livros novos, e revende para os seus alunos, a fim de viabilizar o seu trabalho com a 

leitura de literatura na escola.  

Esses dados revelam uma realidade precária de condições de trabalho e de incentivo à 

leitura e indicam mais uma disparidade entre as instituições pesquisadas, uma vez que entre os 

alunos da escola federal não foi possível perceber, de maneira enfática, dificuldades para 

adquirir os títulos que serão trabalhados ao longo do ano letivo. A professora regente 

comentou que, às vezes, alguns alunos demoram um pouco mais para adquiri-los, mas como 

as leituras são alvo de avaliações, todos acabam comprando os livros recomendados.  

 Ao serem indagados se existe algum fator que os atrapalhe a ler mais livros, 64% 

afirmaram que não há algo em específico que os atrapalhe, mas alguns justificaram as 

respostas apoiados no argumento de que não gostam de ler: Aluno 13: “Não, eu sou não gosto 

mesmo.” e o Aluno 14: “Não é porque eu não tenho tanto interesse em tantos livros.”. Em 

oposição a esse dado, 36% dos alunos afirmaram que fatores como a preguiça e a falta de 

tempo são empecilhos para ler mais: Aluno 5: “Sim, eu ter que passar o dia ajudando minha 

mãe no serviço.” e o Aluno 10: “Sim. As vezes a preguiça me atrapalha um pouco é também a 

falta de motivação.”.  

 À questão sobre o que uma obra precisa apresentar para ser considerada boa, os 

participantes citaram os mais variados aspectos e características, porém a grande parte das 

respostas associou às narrativas de suspense, ação e com personagens atraentes. O Aluno 8, 

por exemplo, mencionou: “Tem que ser animado, tem que ter personagem engraçado, 

romântico...”, o Aluno 9 comentou que é indispensável “que os personagens sejam 

                                                           
33

 Os audiobooks ou audiolivros são gravações de leitura em voz alta de um livro. Geralmente, são gravados em 

estúdios e com equipamentos adequados.  



143 
 

engraçados e que tenham personalidade como no livro que a professora entregou.” e o Aluno 

12 registrou sua preferência por narrativas violentas: “Tem que ser de ação e ter muita bala.”.  

Entretanto, o que mais chamou a atenção da pesquisadora foi a presença de respostas 

que consideram desenhos e ilustrações como aspectos indispensáveis para uma obra ser 

atraente. Nesse sentido, o Aluno 3 afirmou: “Desenhos, porque é muito infantil.”, o  Aluno 4 

destacou “Desenho, porque eu sou muito infantil.” e o Aluno 13 mencionou que “Tem que ter 

desenho e ação.”. Ao que parece, alguns têm a noção de que uma leitura agradável está mais 

associada ao fato de ter desenhos e ilustrações, porque isso diminuiria a extensão dos textos.  

Diferentemente de quando precisaram identificar aspectos essenciais para uma obra 

ser considerada atraente, ao serem indagados sobre o que faz uma obra não ser interessante, as 

respostas se dividiram, curiosamente, em quatro eixos. Desse modo, 24% dos entrevistados 

citaram as obras antigas como não interessantes, 20% mencionaram as obras com temáticas 

de horror e terror, 20% fizeram referência às obras românticas, porque, sob o ponto de vista 

dos alunos, narram sempre a mesma coisa, e 16% entendem as obras infantis como não 

atraentes. Ao contrário do que foi observado nos dados recolhidos na escola federal, os alunos 

desta turma não demonstram aversão às recomendações da escola, e as suas considerações 

tendem mais para eixos temáticos e, possivelmente, para clássicos da literatura quando se 

referem a obras “antigas”. 

 A última pergunta do questionário indagava aos participantes sobre o que eles levavam 

em consideração na hora de escolher um livro. Os dados mostram que 88% dos alunos 

observam alguns aspectos para selecionar um livro. Dessa porcentagem, 52% deles realizam a 

escolha a partir da capa, do título, da sinopse, ou seja, dos elementos externos do livro e 

apenas 4% dos entrevistados consideram o gênero da obra no momento de escolha. É curioso 

observar como esses dados vão ao encontro do que foi observado na escola federal. Em 

contrapartida, 8% dos participantes da escola municipal não consideram nenhum aspecto na 

hora de optar por uma obra literária. 

 Em linhas gerais, esse primeiro questionário evidenciou a forma como os jovens da 

escola municipal possuem um repertório menor de leituras literárias. Isso porque a mediação 

literária não consiste em uma prática recorrente promovida pela escola. Desse modo, os 

alunos desta instituição apresentam condições econômicas desfavoráveis e a escola seria a 

principal via de acesso à leitura literária. No entanto, a escola pouco ocupa essa função e o 

papel de expandir o horizonte de leitura dos jovens alunos.   
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Essa realidade pode ter impactado diretamente na noção que os alunos nutrem sobre as 

próprias identidades como não leitores de literatura.  Eles afirmam não gostarem de ler, mas, 

aparentemente, baseados em experiências escassas de leitura. Apesar disso, um considerável 

percentual mencionou títulos preferidos e outra parcela registrou leituras em andamento e 

raras foram as menções às obras associadas à indústria cultural, o que leva a inferir que eles 

não estão antenados sobre obras juvenis que são lançadas no mercado. Desse modo, os 

participantes da escola municipal parecem ilhados no que tange ao literário.  

 Em relação a esse aspecto, os dados reunidos pelas autobiografias de leitores, que 

serão apresentados no tópico a seguir, poderão elucidar com maior detalhamento a forma 

como se estruturaram, ao longo de suas jornadas, os gostos, as experiências, assim como 

aspectos determinantes para a constituição de suas identidades literárias.  

 

4.2 – Autobiografias de leitores 

 Outro instrumento de coleta de dados proposto aos alunos da escola municipal foi a 

elaboração de uma autobiografia de leitor, por meio da qual eles deveriam escrever um texto 

com base em suas primeiras ou mais marcantes experiências de leitura e escrita. A produção 

desse gênero textual provavelmente potencializaria a expressão da subjetividade desses 

participantes, evidenciando um universo literário totalmente particular, o que poderia 

colaborar para o processo de compreensão do modo de apropriação e de recepção da obra lida 

em sala de aula, o best-seller Mau começo. 

Ao contrário dos participantes oriundos da escola federal, os alunos de âmbito 

municipal não se envolveram muito com a elaboração desse texto autobiográfico. Os 

participantes se incomodaram com o fato de não poderem entregar esse texto no encontro 

seguinte, verbalizaram dificuldades em se lembrar de suas experiências, talvez pela ausência 

ou escassez delas, e, se comparados aos textos dos alunos da outra instituição pesquisada, os 

24 alunos presentes neste encontro produziram autobiografias mais concisas.  

Ao produzir a sua autobiografia, o Aluno 1 relata que o seu primeiro contato com a 

literatura foi em sua antiga escola, mas o que chama a atenção em seu texto é o desabafo que 

faz em relação às experiências em que a leitura se tornou uma obrigação: “Eu não gostava de 

ler mas me obrigavam isso era horrível mas fazer o que né? Eu não mandava em mim. Mas eu 

também não gostei não depois meus familiares ficaram me pressionando e me deram uma 

coleção dos livros histórias em quadrinhos.” 

O Aluno 2 concentrou o seu texto em um relato da sua última leitura, que foi o livro O 

diário de Anne Frank, de Annelies Marie Frank. Para o aluno, embora não goste muito de 
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livros, o fato de expressar “meio que um aprendizado de vida” o torna uma leitura 

interessante, apesar de ser uma história triste. O texto produzido por esse aluno evidencia o 

modo como as suas leituras podem estar associadas ao fato de aprender algo, seja sobre a vida 

ou sobre outro aspecto.  

O Aluno 3 relatou a forma como aprendeu a ler no 4º ano do Ensino Fundamental I, o 

que parece tardio para os alunos dessa fase de ensino, uma vez que o letramento se dá, 

geralmente, entre o 1º e o 4º ano dos anos iniciais. Em uma situação de exposição e de 

intimidação ele teve que assumir, diante de toda a turma, que não sabia ler:  

 

A primeira vez que eu tive contato com a leitura foi quando eu estava no quarto ano. 

Eu estava na aula da professora e ela tinha passado uma história e derrepente ela 

falou: 

— Leia o texto. 

E eu falei: 

— Eu não sei ler. 

E ela me levou para a biblioteca e eu fui lá com ela e ela foi me ensinando. Por 

exemplo e com u eu e assim foi minha experiência com a leitura. 

 

 Ao que parece, após essa circunstância, a professora realizou aulas de reforço com 

esse aluno na biblioteca da escola, a fim de reduzir esse possível atraso de aprendizado.  

 Em seu texto, o Aluno 4 comenta que “Quando eu fui para a escola eu fui aprender a 

ler no segundo ano, minha primeira palavra foi ao vivo, ao que eu falei “ão vivo” e meu pai 

começou a rir de mim e me consertou.”. Mais adiante nas séries escolares, ele comenta sobre 

um projeto de incentivo à leitura de sua escola: “No 3º ano tinha tipo um projeto que toda 

segunda feira podia pegar um livro na biblioteca ai em semana em semana trocava de livro.”. 

O fato de poder pegar livros na biblioteca foi visto como um momento marcante para esse 

depoente. 

 O Aluno 5 comenta sobre o momento em que aprendeu a ler e, além disso, ratifica o 

que foi percebido no instrumento de pesquisa anterior sobre as impossibilidades de aquisição 

de livros por parte dos alunos e de suas respectivas famílias: “Quando eu começei a ler eu 

tinha 6 anos, meu primeiro livro foi o Pequeno Principe um livro muito legal, esse livro eu 

peguei na biblioteca da minha escola, porque em casa não tinha livro.”.  

 O Aluno 7 relata que os seus primeiros contatos coma leitura foram na escola, por 

meio dos seus professores. Além dos incentivos advindos da escola, ele comenta o caráter 

utilitário que a leitura tinha para a sua mãe: “decidi ler porque minha mãe me obrigava a ler, 

para que eu não seja burro então todos os meus livros eram livros didáticos, eu nunca tive 
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contato com livros literários.”. Desse modo, com poucas experiências de leituras literárias, o 

aluno comenta que “É muito difício eu pegar um livro para ler mas se tiver passando um filme 

na televisão lá estou eu! Amo histórias, principalmente histórias de terror.” 

 A autobiografia do Aluno 8 relata ter vivenciado alguns projetos de incentivo à leitura 

em duas escolas pelas quais passou: “Naquela escola tinha uma biblioteca que era 

“obrigatório” ler! A prof pedia para nós ler algo do livro e explicar, todos davam conta, 

alguns não...Depois eu mudei de escola e lá eles também davam livros para lermos...”. E, uma 

de suas leituras mais marcantes, foi O Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato, o qual, de 

acordo com o aluno “é um livro com várias histórias mas, está tudo interligado. É como se 

fosse um mistério.” 

O Aluno 9 relata em sua autobiografia que o seu primeiro contato com um livro foi 

tardio, ao 9 anos de idade. Ele comenta ainda que na sua família têm dois professores “meu 

pai (Ed. Física) a minha tia (Português)” e esses são os que mais pedem para que ele se 

envolva mais com a leitura: “Não gosto de ler, mas às vezes eles pedem. Eles pegam muito no 

meu pé.”.  Já o Aluno 11 afirma que o livro que lê com frequência é a Bíblia. Sobre sua escola 

anterior, diz: “Na minha escola antiga eu sempre ia na biblioteca para pegar um livro, adorava 

pegar livros.”, o que não parece ser um costume atual. O aluno termina a autobiografia 

reproduzindo a “importância da leitura”: “E hoje eu gosto um pouco de ler, mas é muito 

importante a leitura.”.  

 Os textos produzidos pelos alunos da escola municipal demonstram como as práticas 

de incentivo à leitura e o incentivo a ida às bibliotecas das instituições são estratégias 

recorrentes nos anos iniciais do Ensino Fundamental, porém, de acordo com os relatos, isso 

não permanece no decorrer dos anos finais, talvez pela impressão equivocada de que os 

leitores já estão suficientemente formados para desempenharem a autonomia na leitura 

literária.  

O Aluno 13 afirma que tem mais interesse em filmes e séries, apesar de os livros 

contarem mais detalhes das histórias que são adaptadas para a linguagem do suporte 

audiovisual. Sobre os seus primeiros contatos com a leitura, o participante afirma: “Não me 

lembro muito da minha primeira leitura, mas em casa não tem muitos livros, pois minha 

família exceto minha mãe, não tem o costume de ler.”. Embora o contato com livros literários 

não seja recorrente em contexto familiar, “eu leio pela internet, já tinha visto um pouco de 

desventuras em serie, e outras obras, mas geralmente não concluo nem uma, por falta de 
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interese nas historias que eu pego para ler.”. Diante de livros e histórias, o jovem não se sente 

motivado o suficiente para empreender a leitura até o fim.  

 O Aluno 14 também relata uma experiência amedrontadora diante do aprendizado e da 

prática da leitura e evidencia como as suas leituras estão mais associadas aos aspectos 

funcionais do dia a dia:  

 

Eu tinha 5 anos quando a professora pediu para tirar a leitura dos alunos, fiquei com 

tanto medo que começei a chorar mas a professora me acalmou e começei a ler, não 

dava para entender nada o meu primeiro livro da Turma da Mônica, então comecei a 

me intereçar por livros e outras coisas como bula de remédio, livros, textos e etc. 

Minha mãe me ajudou a ler e foi assim que começei a gostar de ler todo tipo de 

coisa até placa de carros, e todo tipo de coisa. 

 

 Já o Aluno 15 promove uma reflexão em sua autobiografia sobre a maneira como a 

sua classe social influenciou na prática da leitura no decorrer de sua vida e como a escola 

desempenhou um papel substancial no seu contato com a literatura: “Eu nasci em uma família 

de classe média então eu já estudaria em uma escola estadual, em casa não tinha muitos livros 

porque não gostaria de ler, mas na escola eles davam livros para lermos todos juntos foi todos 

os livros que a professora nos deu eu fui gostando de livros.”. Desse modo, um hábito que não 

era comum na família foi sendo despertado pelas estratégias de incentivo propiciadas pela 

escola.   

 O Aluno 16 comenta que as suas primeiras experiências com a leitura estão 

relacionadas ao fato de a irmã e a mãe gostarem de ler. No entanto, “já eu e meu irmão não 

gostamos muito de ler quando eu entrei na escola gostei mais ler livros que me enteresavão, 

mas hoje não gosto muito de ler, prefiro ver filmes, series e etc.”. A preferência por enredos 

audiovisuais é recorrente entre os jovens dessa idade e foi algo percebido também na escola 

federal. Ao encerrar o seu texto, o aluno afirma o caráter pragmático que acompanha as suas 

leituras: “Mais hoje eu leio para estudar para provas na escola.”, as quais não necessariamente 

são literárias.  

 Ao perceber que o filho não era afeito à leitura, a mãe do Aluno 17 comprava livros 

para incentivá-lo quando estava iniciando o seu percurso na leitura: “um livro que goste foi 

um dos livros da Tarcila do Amaral.”. Embora afirme que ainda não gosta de ler, o jovem 

comenta que gostaria de ser um leitor assíduo: “eu gostaria de ler livros só que não tenho 

contato com os livros.”. Esse comentário pode ser baseado nas noções amplamente divulgadas 

sobre os “benefícios da leitura”. 



148 
 

 Por meio de uma estratégia parecida com a utilizada pela mãe do participante anterior, 

o pai do Aluno 18 o incentiva a ler livros que, pela descrição do aluno, parecem ser clássicos 

da literatura. De acordo com o relato, para além de sugerir os títulos, o pai procura conversar 

sobre a obra:  

 

Meu pai me obriga a ler livros antigos com uma certa escrita formal (que eu odeio) 

que normalmente são de 200 páginas pra cima, não gosto que ele fique me 

obrigando porque ele fica em cima de mim gosto de ler livros do tipo fanfic do 

celular nunca achei um livro físico que me interesse, a escola também que obrigava 

meus pais a comprar livros caros e chatos, porém gosto de filmes, séries animes e 

doramos gosto mais de asiáticos legendados tenho interesse em aprender  outra 

língua como por exemplo: coreano, japonês, chinês. 

 

 Mesmo com as insistências do pai, os gostos do aluno tendem para fanfics, filmes, 

séries e animes, os quais integram o universo dos jovens na atualidade e possuem relação com 

a indústria cultural.    

 Já o texto do Aluno 21 traz uma curiosidade sobre o modo como ele passou a gostar de 

livros: “Comecei a gostar de livros quando soube que os filmes as vezes tinham livros sobre 

eles, gosto mais de livros de aventura.”. O jovem comenta ainda que na sua casa há poucos 

livros, mas gosta muito de ler. Entretanto, ele parece se contradizer ao afirmar que raramente 

pega livros para ler: “Quando na escola tem atividade de ler eu tento pegar dois livros. A 

escola fala pra gente pegar livros raramente pego livro por diversão.”, o que pode indicar uma 

postura escolarizada diante da motivação para ler.  

 A autobiografia do Aluno 22 demonstra uma trajetória com mais acesso e incentivo à 

leitura tanto por parte das escolas pelas quais passou quanto pelos familiares: 

 

Aprendi a ler aos quatro anos de idade, e sempre amei ler, também sempre tive 

muito contato e acesso aos livros. Eu sempre amei os professores de gramática, 

português, literatura, interpretação de textos, sempre amei as aulas e sempre prestei 

muita atenção nas aulas dessa matéria, e gosto muito. Meus pais me incentivaram 

muito a ler, minha mãe até lê comigo os livros que eu levo para casa, imagino os 

personagens e os desenhos. No almoço converso com minha mãe sobre os livros que 

leio, amo muito ler, e adoro pegar livros na biblioteca e em livrarias e feiras de livro. 

 

 O Aluno 24 compartilha que o seu aprendizado da leitura foi um processo mais 

demorado e exigiu aulas de reforço com a avó: “Quando eu tinha uns seis anos eu ainda não 

conseguia ler de jeito nenhum na escola então minha avó que é professora formada em letras 

começou a fazer umas aulas de reforço comigo depois de algum tempo não muito eu enfim 
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abrendi a ler.”. Nesse momento, o aluno relata que a avó lhe mostrava livros legais e, por isso, 

adorava ler. Porém, “depois que fiquei maior não tive mas esse interesse de ler. Até que de 

vez enquando eu leio mas não encontrei um livro muito interessante.”.  

 Os dados reunidos pela elaboração de uma autobiografia de leitor evidenciaram, de 

maneira mais verticalizada, as experiências desses jovens com a leitura. Desse modo, foi 

possível perceber a disparidade entre as bagagens de leitura dos alunos das duas escolas e a 

maneira como o contexto socioeconômico das famílias influencia no acesso aos livros. Além 

disso, os textos dos alunos mostram como a escola em que estão inseridos quase não cumpre 

o seu papel na formação de leitores e a professora da turma parece pouco afeita à literatura, 

uma vez que se mostrou mais envolvida com textos religiosos e de autoajuda e, assim como 

os alunos, não parece atualizada dos lançamentos de obras voltadas para o público jovem. 

Outro aspecto que merece atenção é o fato de os projetos de incentivo à leitura serem 

memórias de experiências em outras escolas e restritas à fase de alfabetização.  

 Por isso, os primeiros contatos com a leitura e com a literatura dos alunos da escola 

municipal possuem estreita relação com a mediação escolar. E, de maneira semelhante às 

experiências dos jovens da escola federal, nesse período de aprendizado de leitura e escrita, os 

incentivos da instituição, dos professores e da família consistiam em uma prática recorrente, o 

que contribuía para a afeição para com a leitura. No entanto, conforme os anos vão passando 

essa relação se modifica e os jovens se veem desmotivados e nutrindo pouco interesse pelo 

universo dos livros.  

Diferentemente do observado na escola federal, a maioria dos jovens inseridos no 

contexto da escola municipal não demonstra enfado em relação às indicações feitas pela 

escola ou pelos professores. Apenas três alunos expressaram incômodos quando a leitura é 

cobrada, seja pela família ou pela instituição. Além disso, questões sobre as estratégias 

metodológicas de leitura de literatura na escola também não foram levantadas, talvez pela 

ausência de um trabalho mais efetivo na instituição. Embora isso possa ser considerado um 

dado preocupante, por outro, permitiu uma fruição mais livre em relação à leitura proposta, 

conforme será exposto no tópico a seguir.  

 

4.3 – A recepção de Mau começo 

Com o andamento da pesquisa de campo, depois de encerrada a leitura da narrativa 

Mau começo em sala de aula, o instrumento de coleta de dados proposto aos participantes foi 
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a elaboração de um breve resumo da obra em estudo. A questão buscava sondar a forma como 

se deu a leitura da obra e a compreensão do enredo, bem como analisar quais momentos da 

narrativa foram mais marcantes para os leitores. De maneira semelhante ao observado na 

escola federal, os alunos também recorreram às cópias do livro para relembrar alguns 

acontecimentos e também levaram um pouco mais de tempo para produzirem os textos.  

Nos resumos elaborados pela turma de 8º ano da escola federal, foram recorrentes 

cópias ou inversões sintáticas da sinopse do livro. Essa tendência de cópia, nos resumos 

entregues pelos alunos da escola municipal, se direcionou mais para as descrições da 

personalidade das personagens da história, que está disponível na aba da capa do livro. Além 

disso, a análise dos resumos evidenciará a estratégia dos alunos em recorrerem às primeiras 

páginas do livro para produzirem os seus textos. Devido a isso, foram recorrentes resumos 

que contemplam apenas o início da narrativa e desconsideram os acontecimentos do desfecho 

da obra.  

Dos vinte e sete alunos presentes neste encontro, somente o Aluno 24 e o Aluno 26 

não elaboraram o resumo de Mau começo. Mesmo com um número maior de alunos que não 

responderam a essa questão, a verbalização de resistência para com a propositura não se 

evidenciou nessa turma, ao contrário do vivenciado em contexto federal. Outro fator que pode 

ter influenciado no modo de se expressar dos alunos é a situação inusitada de receber a 

realização de uma pesquisa de campo na escola. Por outro lado, os alunos oriundos da escola 

federal são mais acostumados com a presença de estagiários e pesquisadores, devido à 

parceria estabelecida com a universidade e, por isso, podem sentir-se mais à vontade para se 

posicionarem criticamente.  

Quanto aos resumos recolhidos pela pesquisadora no contexto da escola municipal, o 

Aluno 1 dá ênfase às aventuras: 

 

O livro Mau Começo conta a estória de 3 crianças que ficaram órfãos e foram morar 

com um parente chamado Conde Olaf. Então conde Olaf faz um emboscada para 

roubar a herança dos Baudelaire, ele  que se cansando com Violet poderá roubar a 

herança, mas os Baudelaire foram mais espertos e não deicharam isso acontecer, 

então no final do livro conde Olaf foge e jura vingança aos Baudelaire. 

 

Em contrapartida, o Aluno 2 inseriu uma situação que não ocorre bem dessa maneira: 

“mas o tio deles tentou casar com a Violet e o conselho tutelar pegou os jovens para cuidar 

deles.”. O órgão mencionado pelo aluno é responsável por garantir o cumprimento do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA). Ao que parece, o participante faz uma aproximação do 
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seu contexto com o contexto da obra, vislumbrando o que poderia ter ocorrido com as 

personagens fora do mundo ficcional.  

 Os Alunos 4 e 5 elaboraram resumos curtos da obra e ambos os textos não 

contemplam os acontecimentos do clímax ao desfecho da obra. Quanto ao final da narrativa, 

apenas o participante 4 menciona que a história não tem um final feliz, o que é adiantado pelo 

narrador da sinopse ao início do romance: “A história Mau começo ela é bastante 

desagradável. Ela fala de 3 órfãos sem sorte. Logo no capitulo 1 eles estão na praia e recebe 

uma notícia que os pais morreram e eles vão para um orfanato. E não tem um final feliz.”.  

De maneira parecida, o Aluno 5 registra: “O livro conta uma história muito 

melancólica sobre três jovens que perderam os pais e foram morar com o parente mais 

próximo onde são mau tratados. Eles não dormiam direito, trabalhavam muito e a casa era 

assustadora e aterrorizava os meninos.”. O comentário do participante possui uma 

emotividade maior em relação às vivências dos irmãos Baudelaire. 

Por meio do texto produzido pelo Aluno 8 afirma que: “No final de tudo o tio não 

pode ficar com os sobrinhos a policia interferiu, a juíza interferiu também e no final das 

contas acabaram ficando com os pais.”, o que não acontece na história dos Baudelaire e 

evidencia uma contradição, pois não haveria a possibilidade dos jovens ficarem com os pais, 

já que eles morreram em decorrência do incêndio acontecido na mansão em que residiam.  

O Aluno 10, de maneira semelhante, também evidencia, em seu texto, a mesma 

tendência em relação ao incipt da história. No entanto, quando este participante direciona o 

seu relato para o restante da história, se confunde ao mencionar que Olaf, inicialmente, tratava 

bem os Baudelaire: 

 

Por “sorte” deles um homem chamado Conde Olaf, que no começo parecia “ótimo 

pai” os adotaram e os trataram até que bem. No decorrer do tempo os trataram 

bem...mal, pois obrigou uma das filhas a casar com ele. 

 

 Os participantes 11, 12, 15 e 16 produziram resumos parecidos do ponto de vista da 

seleção de acontecimentos para relatarem em seus textos. Cada um ao seu modo cita o 

incêndio e a morte dos pais dos irmãos Baudelaire, o fato de ficarem sob os cuidados de 

conde Olaf e as condições precárias em que viviam na casa deplorável do tutor. Esses são os 

momentos de maior tensão da narrativa e os que mais obtêm destaque na memória dos jovens 

participantes desta turma. 
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O Aluno 14 comenta: “Esse livro fala sobre a história de 3 crinças órfão, logo depois 

que elas são adotadas elas tem que lidar com um vilão com o plano de rouba a fortuna deles e 

acontece farias coisas dentro da história que te espira a continuar lendo.”. De acordo com o 

registrado, o participante percebeu como o encadeamento das aventuras colabora para manter 

atenção do leitor e prendê-la até o desfecho da narrativa, ele esteve, portanto, atento aos 

aspectos mais estruturais da obra.  

Outro fato que chamou a atenção deste participante foi a relação que os jovens 

estabeleceram com a biblioteca da juíza Strauss: “a única felicidade que tinham era a 

biblioteca da juíza Strauss.”. Para encerrar o seu resumo, o aluno diz: “Resumindo a vida 

deles é uma tristeza e sofrida.”, o que revela um envolvimento afetivo com as personagens de 

Snicket. 

Os últimos alunos a responderem a essa questão foram os participantes 25 e 27. 

Ambos os alunos elaboram um resumo de apenas uma frase. O Aluno 25 relata o incipt da 

narrativa: “Neste livro vemos a história de três crianças cujo os pais morreram num incêndio.” 

e o Aluno 27 basta-se dizendo: “É uma história de um livro muito ruim.”. Os comentários 

breves podem estar associados a certa antipatia dos alunos em relação ao solicitado pela 

atividade.  

De maneira geral, os resumos produzidos pelos alunos se dividiram em cinco eixos 

principais, de modo que 7,4% dos alunos não elaboraram os textos, 7,4% redigiram resumos 

apoiados nas informações disponibilizadas na aba da capa do livro. O percentual de 11,1% 

teve dificuldades para compreender o enredo, apenas 11,1% produziram resumos que 

descreviam o todo da narrativa e um dado que chama atenção é o fato de 59,2% dos alunos 

terem elaborado resumos baseados nos acontecimentos relatados nas primeiras páginas do 

livro e não contemplaram o desfecho da narrativa, o que pode indicar que boa parte dos 

participantes ficaram mais presos à resolução do conflito.   

Não obstante, o dado escancara uma contradição entre os dados colhidos com a turma, 

pois, no primeiro questionário, 96% dos jovens participantes mencionaram que conhecer o 

desfecho das personagens era a principal motivação para ler um livro até o final. Na recepção 

de Mau começo, saber o que acontece com os Baudelaire não foi recorrente nos textos 

apreciativos. Os aspectos que tiveram maior ênfase nos comentários dos alunos foram em 

relação ao incipt. Os resumos produzidos evidenciaram, portanto, como a circunstância do 

incêndio na mansão dos Baudelaire, a morte dos pais e a ida dos irmãos para a casa do conde 

Olaf tiveram destaque na memória dos alunos da escola municipal.  
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Se por um lado, 34,4% dos alunos da escola federal produziram um resumo mais 

completo, apresentando uma retomada do enredo mais detalhada, por outro lado, somente 

11,1% dos jovens entrevistados na escola municipal realizaram o mesmo, o que consiste em 

uma diferença de 23,3%. Os números indicam que talvez, pelo pouco hábito de leitura, uma 

leitura dos alunos da turma da escola municipal tenha sido insuficiente para apreender o 

enredo, além disso, os participantes podem não ter conseguido manter a atenção durante toda 

a leitura da obra em voz alta, devido aos sons externos à sala de aula. 

Se na escola federal, um percentual de 17,4% dos textos estavam presos aos 

acontecimentos centrados no início da narrativa, na escola municipal, uma fração de 59,2% 

seguiram a essa tendência de elaboração textual. Os participantes da instituição municipal 

parecem ter se envolvido afetivamente com o incipt da narrativa e os participantes da escola 

federal tiveram uma postura mais distanciada e analítica da obra.  

Ao que parece, os alunos da escola federal parecem possuir mais experiências 

literárias e, consequentemente, mais parâmetros para apreciar a obra levada à escola e mais 

habilidades de leitura literária. Por essa razão, reagiram de maneira mais analítica diante de 

Mau começo. De outro modo, carentes de contato com textos literários, os alunos da escola 

municipal pareciam ter uma noção mais vaga de critérios de comparação com outras obras, o 

que não proporcionou a adoção de uma postura mais “crítica” perante o texto e pode ter 

influenciado em uma postura emotiva diante da obra.  

Todas essas questões relacionadas ao modo de apropriar-se do texto literário, o qual 

foi levado para a leitura dos alunos da escola municipal influenciarão, em maior ou menor 

medida, no modo como se deu a apreciação da obra. A outra questão deste mesmo 

instrumento de coleta de dados solicitava a elaboração de um breve comentário apreciativo, a 

fim de que a pesquisadora acessasse informações mais precisas no que concerne à recepção da 

narrativa. Por isso, todos os comentários serão analisados de maneira detida. 

O Aluno 1, por exemplo, afirma ter gostado da história devido ao fato de ela romper 

com as noções de literatura e com as outras experiências de leitura que ele possuía até o 

momento: “Eu achei o livro divertido porque a estória é diferente, pois não tem um final feliz 

e sim um final triste. Conde Olaf não sendo presso, os orfãos não sendo adotados pela juíza 

Strauss, Violet quase se casa com conde Olaf, Sunny quase sendo jogada pela janela.”. O 

desfecho infeliz, que por vezes é citado como justificativa para o fato de não terem gostado da 

narrativa, nesse caso, foi algo que atraiu esse leitor.  
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O texto produzido pelo Aluno 2 vai ao encontro das afirmações registradas pelo 

participante 1 ao citar que “Eu gostei, desde o começo fiquei curiosa para saber o final, 

porque não é uma história normal como as outras, essa história mostra a realidade que é difícil 

enfrentar.”.  

Na sequência, os Alunos 3 e 4 registram não terem gostado da história de Mau 

começo. Como argumento, ambos mencionam a atmosfera triste e sombria da narrativa “é que 

o final é muito triste, e eu não gosto muito de livros com finais de desse jeito, e também não 

gosto muito dessas coisas de obrigar as pessoas a se casar...”, registrou o participante 3. 

Porém, a fim de relativizar o seu posicionamento em relação à história, o aluno termina o 

comentário com a seguinte afirmação: “mas esse livro é bem diferente e sempre é bom mudar 

um pouquinho das coisas que gostamos...”. Apesar do pouco repertório de leitura, eles se 

sentem instigados a ler obras consideradas “diferentes”. 

O participante 4 escreveu: “se não fosse sem essa de obrigar a mulher a se casar com o 

homem, sem essa dos pais morrerem e os filhos ficar órfão, esses dois exemplos que eu dei 

deixa a história muita triste.”. Este aluno também pondera o fato de não ter gostado da obra ao 

afirmar que suspense não é o seu gênero favorito. Desse modo, o seu comentário não se 

restringe ao aspecto temático da obra, mas o aluno lança um olhar sobre a estrutura do gênero.  

Sob essa mesma perspectiva, o Aluno 5 comenta: “Eu achei que o livro tem uma 

leitura muito profunda e melancólica, mas bem poética e histórica, porém eu não achei muito 

interessante, pois não é o estilo de literatura que eu gosto, pois eu acho muito profundo e 

triste.”. O texto produzido por esse aluno conduz à percepção de que as suas preferências 

tendem mais para narrativas constituídas por acontecimentos aprazíveis e de histórias que não 

adotem temas tão contundentes.  Aparentemente, esse e outros alunos da turma nutrem uma 

concepção de leitura fortemente associada a algo bom e prazeroso ao ponto de uma história 

permeada por acontecimentos tristes gerar estranhamento.  

O Aluno 6 afirma “achei mais ou menos, o livro é interessante me prendeu no livro”, 

embora não tenha se afeiçoado aos acontecimentos infelizes.  Desse modo, o aluno se deixou 

envolver com as estratégias da narrativa. Na sequência, o participante comenta: “Ele é um 

pouco diferente dos livros que já li, a sua introdução não convida o leitor e sim quase 

“expulsa” ele”. É interessante o modo como o aluno acena para a percepção dos aspectos 

formais da obra. Nesse sentido, o aluno afirma “gostei dos personagens, me identifiquei um 

pouco com Klaus, pois gosto de ler, mas nem tanto como ele.”, assim o depoente observa a 

caracterização da personagem citada e a identificação ocorre. 
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Os Alunos 7 e 9 também não se afeiçoaram à narrativa de Lemony Snicket. Nesse 

sentido, o participante 7 comenta: “Os irmãos tem uma história inesperada, com um final 

triste, e no começo também da história. Não gosto desse tipo de livro, com que uma menina 

tem que se casar com um homem que não ama.”. Já o participante 9 não poupou adjetivos 

para expressar a sua insatisfação para com a natureza da história contada:  

 

Eu achei este livro “Mau começo” realmente um mau começo, diria eu péssimo, 

péssimo começo, péssimo desenvolvimento e um  péssimo final. Porém esse livro é 

um tanto curioso e interessante, mas num sentido péssimo. Prefiro histórias mais 

felizes, criativas, que me deem prazer de ler! Não de jogar fora, achei este livro 

muito sem sal. Urrr! 

  

 Por outro lado, o Aluno 8 afirma ter achado legal a história, principalmente porque 

apresentou um enredo que foge do que ele está acostumado a ler: “E logo no início já mostra 

que essa história será diferente já começa com tudo ruim”. Já o Aluno 10 registra ter achado o 

livro bem interessante e lança uma observação curiosa sobre as estratégias utilizadas pelo 

narrador: “o livro toma vários caminhos no decorrer da história, fazendo o leitor achar que 

terá um final “feliz”, mas acaba tendo um infeliz.”. Além disso, o participante registra ter se 

envolvido com as aventuras e com o suspense da narrativa. Para ele, esses recursos dão “um 

ânimo a mais para a história e acaba tendo várias dúvidas do final do livro”.  

 O comentário produzido pelo Aluno 11 evidencia o quanto gostou da obra em estudo. 

“Eu gostei bastante inclusive no meu livro tem vários pedacinhos que estão marcados com 

marca texto. E eu queria muito, muito, muito que tivesse o segundo volume pois eu gostei 

bastante”. Isso reforça o quanto o envolvimento com a narrativa de Snicket se mostrou um 

aspecto propício para a aceitação do gênero na escola.  

 O Aluno 12 afirma ter apreciado a história. O participante destaca que, ao mesmo 

tempo em que acontecimentos trágicos, como a morte dos pais Baudelaire, acontecem, outros 

acontecimentos legais são elencados. Para exemplificar, o aluno destaca: “Achei muito legal 

na parte em que ela preferiu casar com o conde Olaf pra poder (salvar) a vida de sua irmã. e 

também foi legal na parte em que ela assinou o papel com a mão esquerda”. Na leitura 

realizada por esse participante, a aventuras e os momentos de maior tensão obtiveram 

destaque em sua memória.  

 Coincidentemente, os Alunos 13, 14 e 15 dizem ter gostado e achado a história 

divertida, todos com a justificativa inicial de que a ruptura com finais “felizes” é o aspecto 
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mais relevante. Apesar de concordarem nesse ponto, as opiniões dos participantes se dividem 

quanto a outros momentos da narrativa. O Aluno 13, por exemplo, sentiu falta de um desfecho 

ainda mais desastroso, como “Olaf sabota o carro dos três adolescentes e eles morrem ou Olaf 

volta e mata a juíza e taus.”. O Aluno 14 menciona a linguagem como elemento que também 

colaborou para a sua afeição para com o livro, evidenciando como eles se atentaram para a 

construção da obra.  

Já o Aluno 15 comenta ter imaginado a aparência de cada um dos protagonistas: “Na 

minha imaginação a Sunny tem o cabelo loiro, curto e com as pontas onduladas, Violet tem o 

cabelo curto, castanho e também ondulado e sempre está com um vestido roxo.”. É 

interessante perceber como a imaginação desse participante tende a descrever a fisionomia, a 

partir da caracterização das personagens da adaptação da obra literária para a série e para o 

cinema. Nas adaptações de âmbito audiovisual, Sunny é representada por uma atriz de cabelos 

loiros, Violet também é representada por uma atriz de cabelos castanhos e, em alguns 

momentos, está vestida com roupas de tonalidade roxa.  

 O Aluno 16 afirma que Mau começo foi o primeiro livro que conseguiu ler inteiro. O 

participante justifica a sua afeição com base no encadeamento de aventuras, o qual não faz 

com que o leitor se canse com momentos mais lentos e/ou mais descritivo: “gostei também 

que conta um monte de história, não fica focado em um único conteúdo”. No entanto, o aluno 

registra não ter gostado da forma como Violet foi obrigada a se casar e do final infeliz para a 

história, o que ratifica o envolvimento emocional com a narrativa.  

 Ainda que reconheça o recurso do final infeliz como algo interessante e diferente de 

boa parte dos livros que já leu, o Aluno 17 não gosta da história devido ao seu caráter sombrio 

e às infelicidades vividas pelos irmãos Baudelaire. Quanto a isso, o participante destaca que 

“Na capa do livro o escritor Lemory Snicket avisa que a (história) não era nada feliz e que se 

o leitor não gostasse de finais tristes era melhor procurar outro livro.”.  

 Os comentários elaborados pelos Alunos 18 e 19 se assemelham pela afeição que 

demonstram pela história, como também ao considerarem alguns recursos da narrativa que 

colaboram para o estabelecimento da curiosidade no leitor da obra. Os alunos comentam 

respectivamente: “Tem muitas partes que vai te deixar muito curioso e confuso. [...]Mesmo 

não sendo de Final feliz me interessa muito mas quem não gosta de história com final feliz o 

próprio Lemony Snicket avisa na história.” e “O livro não teve um final muito bom, já na 

primeira página diz isso, que nos deixa mais curiosa”. Os momentos de intromissão do 

narrador obtiveram destaque na apreciação desses participantes.  



157 
 

 Esse aspecto do narrador intruso e irônico foi percebido também pelo Aluno 20. Em 

seu texto, ele afirma ter adorado a história por seu tom misterioso e destaca: “É bom quando o 

narrador aparece na história apresentando uma ideia ou a opinião dele porque nos faz pensar 

sobre aquilo.”. Este aluno parece atento à construção da obra e observa as explicações dos 

vocábulos como algo que instiga reflexão sobre a narrativa e não como significados 

dicionarizados das palavras, como compreendido pelos alunos da escola federal. 

 Para além disso, o participante em questão aprecia o modo como o narrador conduz o 

leitor pelas teias dessa narrativa e expressa uma leitura reflexiva sobre a obra: 

 

É curioso quando a história apresenta mais de um rumo porque faz a gente querer 

um final, mas algumas vezes vem outro. Tipo, se uma coisa tá pra acontecer, faz 

querermos que aquilo aconteça, mas acaba dando “errado” e isso deixa um ar de : “ 

O que vai acontecer agora?” 

 

 O Aluno 21 comenta que gostou da história narrada “por que não é comum este tipo de 

texto, como o narrador conta, o texto mostrou uma realidade, que não é muito difícil de 

encontrar por aí.”. O comentário desse aluno traça um paralelo com a realidade vivenciada 

pela sociedade, sobretudo, no que concerne às pessoas que cometem crimes e saem impunes.  

 O comentário proferido pelo Aluno 22 conduz a sua apreciação mais para a 

estruturação da obra e para os recursos que visam atrair a atenção do leitor:  

 

Achei interessante porque a sua história intretem os leitores com um certo tipo de 

suspense um pouco de ação o que mais me chamou atenção nesse livro que de certa 

forma mostrou dois finais o bom e o ruim e isso deixa uma coisa tensa no livro que 

dá gosto porque  você lê e quer a outra versão que chama até mais atenção do leitor.  

 

 Para o Aluno 26, Mau começo foi uma das obras mais legais que já leu. O participante 

destaca como considera a obra bem construída: “a história ou texto, seja lá o que for, foi 

muito bem elaborada, com suspenses, tenção, desaparecimentos e descobertas incríveis até me 

enturmei com as pessoas da série gostei muito da Violet e da Sunny, pois elas são muitos 

responsáveis  no livro”. Desse modo, houve identificação com as personagens e os aspectos 

formais da narrativa foram pensados para elaborar a apreciação.  

 Em contrapartida, o Aluno 23 hesita em afirmar se gostou ou não da obra. Mesmo 

assim, o participante tece alguns comentários sobre os momentos que chamaram a atenção da 

turma como um todo “deu pra entender que o livro e de suspençe porque o conde Olaf 

desaparece” e “esse livro só fala de órfão e ruim porque obriga a menina a se casar com o 
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homem que ela não gosta”. O clímax da narrativa é recorrente entre os comentários dos 

alunos, é um momento de tenção que cativa o leitor a terminar a leitura da obra. 

 Por último, os Alunos 24, 25 e 27 não gostaram da narrativa. E, conforme foi 

observado nos comentários dos alunos anteriores, o desagrado diante da história se deve aos 

acontecimentos infelizes.  

 Em números mais específicos, 59,2% dos jovens oriundos da escola municipal 

gostaram de Mau começo e perceberam as artimanhas do narrador para, de certo modo, 

seduzir o jovem leitor e eles se deixaram levar por elas, entrando no jogo do texto. Esta turma 

demonstrou uma leitura mais atenta aos aspectos formais, como a construção do narrador e 

das personagens. É interessante perceber essa habilidade de leitura em alunos com poucas 

experiências de leitura e com raras leituras de best-sellers. Por outro lado, o contexto de 

escassez colaborou para uma leitura que não fosse imbuída da reprodução de valores de 

outros sujeitos e até mesmo de outras obras literárias. 

Assim como na escola federal, 37% dos alunos de âmbito municipal justificaram a 

aversão à obra com base em suas preferências por histórias e finais felizes. Por fim, a 

percentagem de 3,8% equivale ao aluno que ficou dividido entre o gostar e o não gostar e, por 

isso, afirmou ter gostado mais ou menos, elencando pontos que o afeiçoaram e os que o 

desagradaram, ambos são do ponto de vista do enredo.  

Ao finalizar a realização do projeto com a turma da escola municipal, observou-se que 

a leitura de um best-seller na escola foi mais aceito, se comparado às reações e aos textos dos 

alunos da escola federal. Os participantes da instituição municipal, pelo que foi evidenciado 

por meio dos questionários, não são leitores assíduos de best-sellers e, talvez por essa razão se 

surpreenderam com a construção da narrativa, com a linguagem empregada e com o enredo. 

Todos esses aspectos os deixaram ainda mais curiosos diante de Mau começo porque 

compreenderam a obra como diferente da maioria dos livros lidos por eles, isso colaborou 

para um posicionamento mais receptivo em relação à obra e demonstrou que esses alunos não 

realizam distinções entre os clássicos e os best-sellers. 

 

 

 



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao traçar um panorama histórico do surgimento e da consolidação do best-seller no 

mercado editorial, por meio de uma revisão bibliográfica e de uma análise intrínseca de uma 

obra representativa desse ambiente literário, várias particularidades pertinentes às noções de 

literatura mais voltadas para as tendências da indústria cultural se tornaram evidentes.  

 Mau começo é uma obra juvenil que recebe a designação editorial de best-seller. No 

entanto, o termo se mostra insuficiente para qualificar a obra. Isso ocorre porque ao mesmo 

tempo em que a obra cede a coerções mercadológicas e dialoga com as determinações da 

indústria cultural, ao fazer parte, por exemplo, de um seriado composto por 13 volumes, o 

escritor não se isenta de utilizar de mecanismos de refinamento literário, como o narrador 

intruso, irônico e reflexivo, a intertextualidade e a paródia.  

 Os aspectos formais e temáticos da obra de Snicket revelam o modo como o escritor 

contemporâneo tem buscado se posicionar diante das esferas que nem sempre estabelecem 

uma relação harmônica: a mercadológica e a artística. Desse modo, ao vislumbrar o seu 

público potencial, o escritor busca cativar o leitor por meio de procedimentos estruturais 

ligados à construção da narrativa. No entanto, essas formas de dialogar com o jovem leitor 

não podem ser entendidas como elementos depreciativos da obra, o que há é um 

redimensionamento do literário ao ter em vista leitores em processo de formação.  

 Por mais que a obra busque envolver o leitor durante toda a narrativa, há o trabalho 

com temáticas complexas, com a adoção de temas tabus, como a morte dos pais, a sensação 

de abandono, o possível assassinato dos irmãos Baudelaire, os momentos desafiadores 

impostos pela vilania inerente ao tutor Olaf, a situação de um casamento forçado a uma 

jovem, entre outros. A rapidez narrativa, estruturada por meio de várias peripécias, e as 

intromissões do narrador, que acompanham a abordagem desses temas contundentes, 

colaboram para eufemizá-los.  

 Desse modo, ao buscar suavizar o tratamento das temáticas abordadas, a fim de 

garantir que o jovem continue empolgado com a narrativa, os acontecimentos infelizes 

quebram o estereótipo da infância e da juventude como etapas sem sofrimentos, o que não 

deixa de causar estranhamento a leitores habituados a uma literatura juvenil mais tradicional. 

Por outro lado, esses acontecimentos infelizes despertam no leitor uma afetividade com as 

personagens. Assim, no momento da recepção, os jovens que se envolvem de maneira mais 
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emotiva se compadecem da vida dos irmãos e, talvez por isso insistem no ponto de vista de 

que gostariam que o desfecho da obra se desse de maneira positiva para os Baudelaire. Sob a 

perspectiva da maior parte dos leitores, eles sofrem muito e não mereciam uma vida repleta de 

infortúnios. 

 Por isso, parece complicado generalizar as obras que cedem aos anseios do público, do 

mercado e da indústria cultural, como simplistas, esvaídas de temas prementes e de um 

trabalho cuidadoso na construção dos aspectos estruturais, como a elaboração das 

personagens, do narrador e da linguagem. Alguns títulos que compõem esse ambiente literário 

podem, por exemplo, extrapolarem essas noções de simplicidade, como é o caso de Mau 

começo, e colaborarem para a formação leitora, ao despertarem o gosto.  

 De acordo com Zilberman (1987), o best-seller não pode ser compreendido como um 

bloco com os mesmos problemas e peculiaridades. Assim, ao assumir uma postura mais 

pluralista diante desse fenômeno editorial, a análise do romance Mau começo demonstrou que 

embora o escritor tenha optado pelo gosto padronizado, que costuma ser predeterminado pela 

mercantilização da literatura, para se relacionar melhor com o seu público leitor, a narrativa 

usa também procedimentos complexos 

 Nesse sentido, Eco (2011) considera que os gêneros da cultura de massa constituem 

novas linguagens, as quais consistem em um processo de redimensionamento do literário ao 

ter em vista os anseios do público e as imposições do mercado. Dessa forma, Mau começo 

cria um movimento que, em parte parece corresponder aos anseios do público e em parte 

rompe com eles, por exemplo, ao estabelecer um final aberto e infeliz, criando novas formas 

para lidar com o jovem leitor e também com as coerções mercadológicas.  

 Além disso, a narrativa busca seduzir o seu leitor por meio do encadeamento de 

aventuras e do estabelecer do suspense, incitando a curiosidade em relação ao desfecho das 

personagens, provavelmente a fim de estimular a compra dos títulos seguintes da série. 

Porém, esses aspectos não estão sozinhos, eles são associados à intertextualidade, por 

exemplo, que confere requinte à narração. 

 Em Mau começo, a previsibilidade do enredo não é algo presente. Apesar de o 

narrador antecipar a natureza infeliz do desfecho, não há como prever a maneira como ele 

ocorrerá. O narrador, inclusive, se aproveita dessas preferências padronizadas por finais 

felizes e bem estabelecidos para satirizá-las ao recomendar que se essa for a predileção do 

leitor, que ele busque outra obra para empreender leitura.   
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 A análise desse romance juvenil evidenciou o modo como o termo best-seller e as 

compreensões que se tem dele se mostram insuficientes para designar Mau começo e talvez 

outras obras desse mesmo ambiente literário. Desse modo, as obras que recebem a alcunha de 

best-sellers não devem ser entendidas somente a partir da perspectiva dos números, assim 

como não deve ser compreendida, de maneira generalizada, como uma vertente do mercado 

editorial de composição simplista, ingênua e destituída de trabalho literário e, por isso, 

entendida sempre como uma literatura menor. 

 Assim, a retomada do termo a partir de uma perspectiva histórica evidenciou o modo 

como esse fenômeno teve origem associada às modificações técnicas propiciadas pelo 

surgimento da imprensa e pelo estabelecer do mercado editorial. E, ainda que os best-sellers 

sejam produtos com fortes traços mercadológicos, conhecer um produto desse meio mais de 

perto propiciou uma reflexão alinhada ao que foi proferido pelo crítico Eco (2011), de que 

não é possível fixar fronteiras estanques entre os ambientes literários e as suas respectivas 

manifestações artísticas. Eco lembra ainda que atender ou romper com o horizonte de 

expectativa do leitor não é algo que depende somente da estrutura e do tema de um texto 

literário, mas, sobretudo, da bagagem de leitura daquele que o lê.  

 A recepção da obra por parte dos jovens alunos da escola federal confirmou a hipótese 

de que as escolas costumam valorizar a prática da leitura literária e privilegiar leituras de 

títulos que compõem o cânone literário. Durante a pesquisa de campo, foi observada uma 

distinção na forma de valorar os ambientes literários, presente principalmente na fala das 

professoras das turmas. Dessa forma, o ensino na escola federal se mostrou mais restritivo em 

relação à seleção das obras a serem trabalhadas em sala de aula. Os alunos dessa escola, por 

sua vez, reproduzem um pouco esse discurso, e devido também ao trabalho desempenhado 

pela escola, eles são leitores de clássicos da literatura dentro da escola e leitores de obras que 

cedem aos apelos do mercado em situações de “livre escolha” principalmente fora da escola.  

 As obras mencionadas pelos alunos da escola federal ratificam a hipótese do quanto 

eles se sentem mais atraídos por obras designadas como best-sellers, como essas integram os 

seus repertórios de leitura e como esses jovens estão acompanhando, com certa facilidade, o 

que tem sido lançado no mercado para eles. Desse modo, os participantes da escola federal 

confirmam a hipótese desta pesquisa de que a leitura de best-sellers forma leitores e o que 

parece incomodá-los não é tanto o fato de as obras serem canônicas ou não e sim a 

escolarização das leituras literárias, que tem sido reforçada durante a extensa trajetória 

escolar. Esse dado reforça a tendência de “desescolarização da leitura” observada por 
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Ceccantini (2016). Os jovens participantes da pesquisa revelaram enfado e até mesmo 

irritação diante das leituras propostas pela escola, mas não deixaram de demonstrar afeição 

pela leitura. Talvez pelo trabalho consistente realizado pela escola, no que tange à leitura 

literária, eles se sentiram mais preparados para exigir maior autonomia na escolha do que 

iriam ler como leitura obrigatória na escola. 

 É possível que a metodologia empreendida pela escola tenha atrapalhado a fruição que 

poderia ter sido feita com mais leveza e mais envolvimento. Embora tenham reagido de 

maneira mais crítica diante da leitura de Mau começo e tenham reproduzido distinções de 

valores entre obras literárias, 70% dos participantes da instituição federal afirmaram terem 

gostado da obra, o que é um número significativo. 

 Por outro lado, a recepção da obra na instituição de âmbito municipal revelou um 

contexto em que a leitura de literatura na escola não foi realizada de forma tão efetivo e 

recorrente. Nesse sentido, as distinções entre obras canônicas e obras best-sellers não é uma 

discussão presente nesse contexto. A professora da turma parece pouco afeita às leituras 

literárias, uma vez que mencionou que costuma ler livros religiosos e de autoajuda e tão 

pouco parece conhecer a discussão sobre as possíveis diferenças entre dois campos literários. 

A valorização, nesse contexto, tende mais para a prática da leitura e “seus inúmeros 

benefícios” do para o que se tem lido. 

 Desse modo, a recepção da obra não evidenciou, por exemplo, a reprodução de valores 

restritivos em relação a algumas obras da literatura, como foi observada na escola federal. 

Pelo contrário, os alunos assumiram uma postura mais livre diante da leitura da obra e isso 

permitiu uma fruição mais subjetiva do texto literário e, consequentemente, uma melhor 

aceitação da circulação do gênero na escola. Nesse sentido, apesar de pouco afeitos à leitura 

literária, 59% dos alunos gostaram da obra.  

Os participantes da escola municipal evidenciaram que as suas experiências literárias 

são mais limitadas, isso tanto em relação às recomendações da escola quanto às leituras de 

livre escolha. As obras que eles citaram nos questionários não são obras que estão “na moda” 

entre os jovens. Devido a isso, esses alunos parecem não participar da mesma forma da 

sociedade de consumo de bens simbólicos, como os alunos da escola federal, o que reforça a 

disparidade de condições financeiras entre os alunos de ambos os contextos de ensino. Esse 

aspecto confirma a hipótese de que, em alguns casos, a escola pode ser o único meio de 

acesso aos livros literários e que, nem sempre, ela possui recursos e estrutura para propiciar 

um trabalho eficiente.  
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Se por um lado, 62% dos entrevistados da escola federal citam os familiares como os 

principais incentivadores da prática da leitura literária, por outro somente 36% dos alunos da 

escola municipal vivenciaram essa experiência. Mesmo com um repertório reduzido de 

experiências literárias, os alunos da escola municipal também se sentiram cativados pela 

leitura e pelas estratégias narrativas de Mau começo. Os alunos, por exemplo, se envolveram 

mais com a construção do narrador e com o papel que ele desempenha na história, bem como 

se interessaram pelos aspectos que tornam a obra diferente de tudo o que eles já leram, como 

a atmosfera sombria, os acontecimentos inusitados e o desfecho infeliz. O incômodo com a 

escolarização da literatura não foi uma tônica observada nesta turma.  

 Na recepção em ambos os contextos escolares, a aventura e o suspense do romance 

foram elementos capazes de mobilizar intensamente os jovens em relação à narrativa. Assim, 

o incipt e os momentos em que há maior apreensão sobre o que acontecerá com as 

personagens são marcantes na memória dos participantes. Isso acontece mesmo que eles não 

se afeiçoem pela quantidade de acontecimentos infelizes aos quais as personagens são 

submetidas e mesmo que não estivessem gostando das proposituras da pesquisa de campo.  

 Para finalizar, cabe ressaltar que as obras que recebem a designação de best-sellers 

exigem uma mudança de olhar por parte dos professores e das instituições de ensino. Quanto 

a isso, Chartier (1999) afirma que a questão não deve se centrar no fato de considerar as 

leituras dos títulos desse ambiente literário, de forte cunho mercadológico, como não válidas, 

devido à sua pouca legitimidade cultural, e sim na possibilidade de apoiar-se sobre essas 

práticas de leitura para conduzir os jovens leitores a encontrar outras leituras, de textos 

literários mais densos e mais provocadores, expandindo, assim, os seus horizontes. Esse 

envolvimento com a leitura, evidenciada pela recepção da obra pelo seu público em potencial, 

confirma a hipótese de que as obras desse campo literário, que cedem em maior ou menor 

grau às coerções do público e do mercado, podem contribuir para fisgar um leitor em 

formação.   
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ANEXO A 

 

1. Você se considera um leitor? Por quê? 

2. Pelo o que você consegue se lembrar, como foi o seu primeiro contato com livros de 

literatura? 

3. Algum livro literário foi marcante em sua infância/adolescência? Caso a resposta seja 

sim, explique por qual motivo o livro foi marcante. 

4. Você pega obras literárias emprestadas na biblioteca da escola? Se sim, quais obras 

você levou para casa nos últimos dois meses? Caso não frequente, por quê?  

5. Alguma pessoa de certo modo te influenciou a ler? Caso a resposta seja sim, explique 

quem foi e como se deu essa influência. 

6. Você tem algum livro preferido? Caso a resposta seja sim, mencione o título e 

explique por qual motivo esse livro é o seu preferido. 

7. Está lendo algum livro atualmente? Caso a resposta seja sim, cite o título. Você 

considera a linguagem desse livro difícil? Por quê? 

8.  Ao iniciar a leitura de um livro literário, qual a sua principal motivação? 

9. E para ir até o final do livro, qual a sua motivação? 

10. Atualmente os livros têm dois suportes: o digital e o impresso. Em qual desses 

suportes você costumar ler com mais frequência? Justifique sua resposta. 

11. Para você, existe algum fator que te atrapalhe a ler mais livros? Caso a resposta seja 

sim, explique qual fator é esse. 

12. Para você, o que é indispensável para uma obra literária ser atraente e ser considerada 

boa? 

13. Quais obras literárias, a seu ver, não são interessantes? Por quê? 

14. Seja em uma biblioteca ou em uma livraria, o que você leva em consideração na hora 

de escolher um livro?  
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ANEXO B 

 

1. O que você achou do livro Mau começo, primeiro volume da série Deseventuras em 

série, do escritor americano Lemony Snicket?   

 

2. Faça no espaço abaixo um resumo da obra Mau começo, de Lemony Snicket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


