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1. RESUMO

Este  trabalho  trata  de  uma  reflexão  sobre  a  literariedade  de  obras  facilmente

consumidas na contemporaneidade: os Best-sellers. Seu principal objetivo é refletir

sobre a qualidade do que circula no mercado editorial, compreendendo as questões

que  envolvem  a  literariedade  e  as  obras  atuais,  analisando  de  forma  crítica  a

literatura juvenil em geral, questionando qual é o papel da literatura hoje, através do

método  bibliográfico.  Também  foi  realizada  uma  pesquisa  quantitativa  sobre  a

escolha das obras por parte deste leitor jovem e em seguida foi levantada uma breve

análise sobre suas preferências literárias para assim refletir sobre qual é o papel da

literatura na contemporaneidade.

Palavras-chave: Literariedade. Best-sellers. Literatura Juvenil. Linguagem. Reflexão.

2. INTRODUÇÃO

O termo “Best-seller”  já  inclui  em sua nomenclatura  o que é  traduzido  como as

produções literárias de “melhores vendas”, ou “os mais vendidos”. Essas obras que

possuem  uma  circulação  vasta  são  as  mais  procuradas  para  serem  lidas  pela

“sociedade de massa”, e, em geral, o que se circula são obras estrangeiras e com

baixo nível de qualidade em suas produções. Tais fatores tangem as indagações e a

análise crítica ao longo desta pesquisa, que busca compreender o porquê que os

Best-sellers fazem, de fato, tal sucesso; quais fatores classificam uma obra como de

boa  qualidade  ou  de  literariedade  questionável,  inferior;  para  então  buscar

compreender qual o papel da literatura na atualidade. As principais obras referidas

são as de ficção juvenil, e será discutida, de forma mais concentrada, a questão da

qualidade  que  estes  livros  possuem  (ou  não)  em  suas  produções.  Não  foram

consideradas  neste  trabalho  as  obras  de  autoajuda  ou  romance,  embora  elas

também sejam fontes  de reflexões para  análise  da qualidade de tais  produções

literárias.

3. OBJETIVOS

Refletir  sobre  a  qualidade  literária  das  obras  de  ficção  juvenil  contemporâneas.

Analisar de forma crítica a literatura juvenil  brasileira e estrangeira.  Questionar e



compreender qual o papel da literatura na atualidade.

4. METODOLOGIA

Método Bibliográfico e Pesquisa de Campo (pesquisa quantitativa). Leitura de obras

distintas quem tratam da teoria da cultura de massa, o mercado editorial, a literatura

de massa e processos da escrita de obras contemporâneas. Pesquisa de campo

para obter-se uma visão tênue sobre quem é o leitor jovem e quais são os motivos

de suas escolhas para leitura.

5. DESENVOLVIMENTO

A literatura da cultura de massa é produzida de forma diferente da literatura culta: há

uma adaptação do conteúdo e da forma que ele é apresentado ao público leitor.

Toda adaptação em seus processos são padronizados como “receitas de sucesso”

pelo mercado editorial,  que zela pela venda das obras que divulga e fomenta o

consumo por meio de diversas técnicas de marketing, que envolvem desde a capa

dos livros até a quantidade de páginas. Este tipo de literatura não é “aceita” pela

literatura culta, mas camufla-se como uma produção literária que é a favorita do

público jovem: os Best-sellers. Estas obras tendem a apresentar uma linguagem de

fácil compreensão, sem prender-se a inovar ou trazer reflexões de seus temas, em

que  apresentam-se  regularmente  a  autorreferenciação,  narrativas  superficiais,

enredos de cunho maniqueístas, entre outros diversos fatores. Estas obras circulam

com mais facilidade por aproximar-se do público jovem pelo seu caráter ficcional,

dinâmico e simples, outrora de preços também acessíveis. Há, desta forma, uma

desvalorização  da  produção  literária  brasileira  (já  que  o  que  encanta  é  o

estrangeiro), e um choque do jovem leitor ao ter de lidar com a literatura culta na

escola, principalmente com as diferenças do trabalho da linguagem.

6. RESULTADOS PRELIMINARES

Os principais motivos que podem ser apontados como responsáveis por levarem o

público  jovem  a  consumir  obras  Best-sellers são:  influências  manipuladas  pela

mídia, com a inserção de obras estrangeiras que ela própria classifica como as mais



interessantes para o público jovem; o silencioso sistema do mercado editorial, que

fomenta sua sobrevivência dependente do consumo, havendo apelação ao processo

de  venda  para  um  público  em  massa  por  meio  de  técnicas  de  marketing,

publicidades,  padronização  do  que  é  escrito;  a  linguagem  simplista,  sem

preocupação em elaborar textos com aprofundamentos de linguagem por parte dos

escritores, uma vez que a linguagem mais elaborada torna difícil  a compreensão

daquilo que a obra transmite, fazendo com que a obra não circule da forma como o

mercado  editorial  requer;  entre  outros  fatores.  Apresentar  a  obra  de  uma forma

dinâmica e  natural  que instigue a  curiosidade do leitor  é  uma das maneiras  de

despertar  seu  interesse.  A prática  docente  em geral  não  está  preparando  estes

jovens leitores  a  entrarem em contato  com obras complexas,  ao  olhar  crítico,  à

reflexão,  e  os  alunos,  quando  não  compreendem  a  linguagem  utilizada  na

construção  de  obras  literárias  de  boa  qualidade  desistem da  leitura  e  pendem,

portanto à leitura de uma obra mais simples, que possa compreender a mensagem.

O leitor que está sendo formado no Brasil é superficial e semiletrado.
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