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RESUMO 

Essa análise expõe a importância dos best-sellers dentro do contexto educacional, 
através das pesquisas observa-se que os jovens do século XXI são pouco apegados 
a leitura, com a literatura de massa a visão pode ser modificada, através dessa leitura 
o aluno se permite a autodescoberta dentro do universo literário, o que desperta um 
interesse maior pelas atividades escolares. Nesse contexto o objetivo central dessa 
pesquisa é explorar a literatura de massa, como ela perpassa na sociedade, a sua 
relevância na sala de aula e o prestigio dos leitores pela sua estrutura. Colocando em 
pauta os conhecimentos nas relações intertextuais por trás das obras “O Hobbit” e 
“Jogos Vorazes”. Indicando por fim, sugestões de como usar os best-sellers em sala 
de aula. A presente pesquisa se adequa em um estudo de caráter bibliográfico de 
base qualitativa. A metodologia deste estudo pretende fazer pesquisar capítulos de 
livros publicados nos últimos 20 anos, pois percebe-se que a investigação nesse 
campo da leitura vem possibilitando que vários autores pesquisem nessa área, a fim 
de despertar nos leitores o prazer de ler. A compreensão da palavra escrita deve ser 
levada a todos os alunos independente da sua classe social, levando em consideração 
a sua realidade. Na fascinante obra “O Hobbit e a Filosofia” nos deparamos com uma 
narrativa do qual os autores buscam expor, os conhecimentos dentro de uma das 
histórias mais vendidas, avaliada com a venda de mais de 100 milhões de cópias, o 
personagem Bilbo Bolseiro da região mítica da Terra-Média preserva grandes lições 
de sabedoria, empenho e firmeza que normalmente tem muito valor para quem quer 
conquistar os seus objetivos. Na obra “Jogos Vorazes a Filosofia” observamos o 
conflito entre “A capital” e os “Distritos” uma área mais simples onde o povo vive na 
pobreza e do outro lado uma área cheia de riquezas e exageros, controlada por um 
líder frio do qual para promover ordem ele promove os jogos para entreter o público, 
favorecendo um ataque em massa, a saga promove uma reflexão dos nossos tempos, 
fazendo pensar em maneiras de salvar a nossa sociedade do futuro que é visto na 
obra. Tanto a leitura considerada cânone como a literatura de massa deve ser levada 
ao aluno em sala da aula, pois assim o leitor aprimora a sua capacidade de fazer inter-
relações de diferentes tipos de leitura. Portanto essa pesquisa reflete que ao 
desconsiderar o conhecimento produzido e acessado pela classe social, que não 
tenha os mesmos privilégios da divulgação cultural da elite leva o ensino a ser 
coordenado como uma fermenta de repetição, no qual consequentemente resulta em 
um modelo social marcado pela desigualdade, pois perdura concepções e linguagens 
dos que dominam, pois são os conceitos dos que comandam que prevalece, deste 
modo esse estudo pretende trazer uma nova perspectiva a respeito do que pode ser 
feito pela educação brasileira. 
 

Palavras-chave: Literatura; Best-seller; Sala de aula; Jovens. 
 

 

 



CORREA, Camila Antunes. The contemporary bestsellers: Reading and 

Entertainment for Young People in the 21st Century (A Reading of the Hobbit and 

Hunger Games). 2018. 30. Course Completion Work (Graduation in Letters - 

Portuguese and English) - Anhanguera Institution, Niterói, 2018. 

ABSTRACT 

This analysis exposes the importance of best-sellers within the educational context, 
through research it is observed that young people of the 21st century are little attached 
to reading, with mass literature the vision can be modified, through this reading the 
student is allowed the self-discovery within the literary universe, which arouses a 
greater interest in school activities. In this context the central objective of this research 
is to explore the mass literature, how it permeates society, its relevance in the 
classroom and the prestige of the readers by its structure. Putting in focus the 
knowledge in the intertextual relations behind the works "The Hobbit" and "Hunger 
Games". Finally, suggestions on how to use the bestsellers in the classroom. The 
present research is adequate in a qualitative bibliographical study. The methodology 
of this study intends to search chapters of books published in the last 20 years, since 
it is realized that research in this field of reading has enabled several authors to 
research in this area, in order to awaken in readers the pleasure of reading. The 
understanding of the written word must be taken to all students regardless of their 
social class, taking into account their reality. In the fascinating work "The Hobbit and 
the Philosophy" we are faced with a narrative which the authors seek to expose, the 
knowledge inside one of the most sold stories, evaluated with the sale of more than 
100 million copies, the character Bilbo Baggins of the region mythical medium-earth 
preserves great lessons of wisdom, commitment and steadfastness that usually have 
great value for those who want to achieve their goals. In the book "Hunger Games the 
Philosophy" we observe the conflict between "The capital" and the "Districts" a simpler 
area where the people live in poverty and on the other side an area full of riches and 
exaggerations, controlled by a cold leader of which to promote order he promotes 
games to entertain the public, favoring a mass attack, the saga promotes a reflection 
of our times, making us think of ways to save our society from the future that is.Both 
canonical reading and mass literature should be taken to the student in the classroom, 
as the reader improves their ability to interrelate different types of reading. Therefore, 
this research reflects that in disregarding the knowledge produced and accessed by 
the social class, which does not have the same privileges of the cultural dissemination 
of the elite leads the teaching to be coordinated as a ferment of repetition, in which 
consequently results in a social model marked by inequality , since it endures 
conceptions and languages of those who dominate, since it is the concepts of those 
who command that prevails, so this study intends to bring a new perspective on what 
can be done by Brazilian education. 

 

Key-words:  Literature; Best-seller; Classroom ;  Young 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este presente estudo tem como objetivo analisar e investigar a denominação 

“best-seller” e o fato dele ser considerado popular entre a diversidade dos jovens. 

Analisa-se que o tal surte um efeito incomparável nas pessoas não só por ser o livro 

mais vendido, mas por entreter muitos.  

Com uma estrutura única e envolvente o best-seller forma muitos leitores 

através dos seus textos e essas obras possibilitam várias oportunidades para o aluno-

leitor. A literatura de massa apresentada tem representatividade histórica, do qual 

podemos explorar com maior intensidade no contexto educacional.  

Com os alunos sendo apresentados a esse tipo de leitura, podemos até mesmo 

elucidar a importância dos clássicos. Através das histórias evidencia-se a 

possibilidade de estabelecer uma ruptura no cotidiano, promovendo uma educação 

que aproxime mais o professor e o aluno em sala de aula.   

A inclinação para o tema é decorrente ao fato de a obra carregar o título do 

mais vendido no mercado, com o mérito de ter certa estima entre os jovens. 

Compreende-se que ao trabalhar em sala de aula obras com temas clássicos e atuais 

alcançaremos, não só jovens como pessoas de todas as idades, melhorando muito o 

mercado editorial fazendo com que as editoras possam criar projetos que propiciam 

leitores mais críticos e havidos de saber. 

 Por que os best-sellers são tão importantes dentro do contexto educacional? 

Discute-se que os jovens do século XXI são pouco apegados a leitura, com os best-

sellers, a visão pode ser modificada, o aluno se permite a autodescoberta dentro do 

universo literário, o que desperta um interesse maior pelas atividades escolares.   

O objetivo central dessa pesquisa é explorar a literatura de massa, como ela 

perpassa na sociedade, a sua relevância na sala de aula, e o prestigio dos leitores 

pela sua estrutura. Colocando em pauta os conhecimentos nas relações intertextuais 

por trás das obras “O Hobbit” e “Jogos Vorazes”. Indicando por fim, sugestões de 

como usar os best-sellers em sala de aula.  

A presente pesquisa se adequa em um estudo de caráter bibliográfico de base 

qualitativa. A metodologia que este estudo pretende fazer pesquisará capítulos de 

livros publicados nos últimos 20 anos. Os autores selecionados serão: Laura da Silva 

Paula, Patrícia Azeredo, George Dunn, Nicolas Michaud, Gregory Bassham e Eric 

Bronson. 
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2. DESMITIFICANDO O BEST-SELLER. 

 

Na elaboração desse estudo pode-se observar que um bom escritor precisa 

atingir um certo nível de competência para conseguir fazer com que a sua obra possa 

conquistar os leitores, como por exemplo: um enredo bem formado, personagens que 

chamem a atenção, mais do que demostrar o seu vasto conhecimento em gramática 

básica. Ou seja, a obra não é escolhida de forma aleatória, mas requer certa análise 

detalhada. 

Ao observarmos tal pesquisa encontramos apontamentos indicando que um 

bom escritor consegue notar a condição humana por trás do texto, a legitimidade das 

reviravoltas no enredo e o uso adequado da vírgula. A verdade é que com o 

aprimoramento das habilidades e a dedicação todo escritor consegue achar seu leitor. 

 
O termo "best-seller", aliás, sempre foi um termo do mundo dos livros, e como 
expressão é relativamente jovem. Entrou nos dicionários de língua inglesa no 
final do século XIX, na época da primeira lista de livros organizada por venda 
aos consumidores (ARCHER E JOCKERS, 2017, p. 14) 

 

Na escolha do próximo escritor, do qual a obra teria a honra de ser designado 

o próximo best-seller pensava-se que a obra para que conseguisse chegar nesse nível 

teria que ter passado por uma série de critérios e editores, porém a escolha vinha do 

consumo que o público estava fazendo, e isso para era o suficiente para ser 

considerado um best-seller. 

Porém os autores resolveram estudar o porquê que os best-sellers são tão 

atrativos, e o que fazem eles serem rapidamente vendidos. Sendo assim Jodie Archer 

e Matthew L. Jockers desenvolveram uma pesquisa do qual eles usavam 

computadores para ler e analisar uma série de livros, no qual buscariam os maiores 

fatores para os mesmos se tornarem uma literatura de massa.  

 

Eis um exemplo. Como leitores, principalmente atentos e treinados, podemos 
ficar bastante cientes dos adjetivos que um escritor em particular usa, mas 
nós provavelmente não perceberíamos a proporção entre substantivos e 
adjetivos para modificar um substantivo. Esse é o tipo de coisa em que um 
computador pode reparar com facilidade, e importa porque nos diz alguma 
coisa sobre a descrição e o estilo (ARCHER E JOKERS, 2017, p. 31) 

 

Nos anos de estudo do ensino médio, nos foi instruído a usar de forma 

moderada os pontos de exclamação, evitando frases que gritem de animação o tempo 
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todo. Se todo o diálogo for seguindo uma ordem de muitas frases usando o ponto de 

exclamação, corre-se o risco de provocar um ataque cardíaco no leitor.  

As formas precisas pelas quais os computadores aprenderam a ler e extrair 

informações de um texto são as mais diversas o que leva a crer que os programas, 

algoritmos e códigos que foram escritos para esse estudo foram elaborados para 

processar livros e extrair informações necessárias. 

Através dos detalhes do estilo de cada autor identificamos seus temas, seus 

altos e baixos emocionais, seus personagens e seus ambientes, junto com todo o tipo 

de dado linguístico aparentemente mundano que não se traduz facilmente em 

conceitos de estilo e enredo.  

A verdade é que os best-sellers compartilham um número muito extenso de 

características marcantes que nos dão uma noção do que lemos e por que dessas 

obras alcançarem tantas pessoas, como por exemplo, o fato de que a maioria dos 

best-sellers é escolhida quando de alguma forma o autor consegue dialogar com o 

leitor de uma maneira mais particular.  

Contudo informamos que essa pesquisa feita pelos dois autores, foi relatada 

por eles como uma pesquisa em andamento, devida ainda haver falhas no 

computador, porém, no decorrer dessa pesquisa serão dados muitos resultados e 

interpretações sobre onde a máquina se saiu bem na hora de encontrar um best-seller, 

onde falhou e o que isso os ensinou. Assim essa pesquisa tem como objetivo apontar 

o que faz com que a obra vire um campeão de vendas, explicando assim o motivo da 

escolha.  

Destaco que os best-sellers são uma classe de livros mais comumente 

menosprezada como sendo composta com o objetivo de divertir e não ser estudado 

como trabalhos de arte literária, ou no mínimo, como trabalho artístico considerável. 

Mas muita coisa se perde sobre a cultura contemporânea e sobre a história da 

leitura se ignorarmos.  

 

Ao mobilizar entendimento e sensibilidade, razão e afetividade, vontade e 
desejo, a fruição literária exige intensa atuação dos sujeitos para a construção 
de sentidos e significados, colocando em cena faculdades e repertórios 
culturais múltiplos. Assim compreendida, possibilita a criação de veículos com 
o conhecimento e com o mundo apresentando-se não apenas como uma 
experiência estética, mas também como uma experiência profundamente 
humana e humanizadora. (RANKE e MAGALHÃES, 2011, p.59) 
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Além do valor em termos de milhões de dólares, o valor dos escritores das listas 

de best-sellers é que nos fazem ler esses livros. Eles nos fazem imaginar, sentir, 

discutir, pensar e sentir empatia. Os escritores formam a essência da discussão e do 

debate literário por todo o país.  

 

[...] a criação textual como o envolvimento profundo do autor com a realidade 
que o cerca, seja esta objetiva ou subjetiva, concreta ou abstrata, racional ou 
emocional, coletiva ou individual. Trata-se de percepção, do sentido de 
observação e da análise/síntese elaborada pelo artista/ autor. Além de 
tomarmos em conta a forma única, completamente individual, dessa condição 
de apreensão da (s) experiência (s), devemos considerar, também a 
capacidade de elaboração de linguagem que irá transmitir as emoções, as 
sensações, as condições (contexto) em que os acontecimentos evoluíram [...] 
(PAULA, 2012, p.20 e 21) 

 

Ao olharmos para os autores podemos desfrutar de uma breve noção de onde 

estamos indo, conseguimos entender nosso mundo, desenvolvemos nossos gostos e 

opiniões, conseguimos formas a nossa expressão individual para pôr em pratica na 

sociedade atual que vivemos. 

 

1.1 A SÍNTESE POR TRÁS DO LIVRO MAIS VENDIDO. 

 

Na elaboração desse projeto foi analisado que de acordo com Jodie Archer e 

Matthew L. Jockers (2017). Há uma série de fatores que levam o best-seller a ser o 

livro mais vendido, dentre eles podemos considerar: o tema, o enredo, o estilo, os 

personagens com o objetivo de alcançar jovens e adultos. 

 Para a produção de um best-seller, devemos levar em consideração os temas 

mais procurados nas livrarias, do qual os autores tendem a analisar os assuntos que 

mais interessam ao público, não só na questão de “gosto popular” como na questão 

de maior quantidade de vendas. 

 Destacam ainda que na escolha de um tema o que mais chama a atenção do 

público para um determinado gênero é a maneira como se sentem a respeito do que 

leem, no caso que envolve uma proximidade humana, que se baseia na relação 

emocional dos personagens. 

  Contudo um apontamento importante que foi feito é que a obra em si deve não 

só ser analisada pelo talento que o autor tem em desenrolar a sua história com ótimos 

personagens e um enredo fascinante, ele também deve estar atento a gramática 
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básica utilizada porque os estudos mostram um determinado nível de desinteresse 

nos leitores quando a gramática não está bem utilizada.  

Na elaboração de uma lista a ser usada nas escolas foi concluído que as obras 

escolhidas devem estar relacionadas ao currículo escolar de cada instituição, sendo 

assim um tema que não só seja pertinente para o contexto escolar, mas uma alta 

motivação ao aluno a querer estudar sobre um determinado assunto em uma matéria 

proposta em sala pelo professor.  

No enredo os autores comentam muito da importância dos sentidos na obra, é 

importante que a trama seja construída de forma que leve o leitor a sentir diversos 

tipos de sentimentos enquanto está lendo, com altos e baixos na narrativa. Sendo é 

aconselhável que o autor saiba manipular os sentimentos do leitor através da obra.  

No livro ainda é abordado a questão do estilo em que o autor escolhe para 

elaborar a sua obra, cada um tem a sua forma de escrever, porém o autor indica que 

se você tiver atento a gramática. Um campeão de vendas se caracteriza pela 

compreensão da linguagem do dia a dia do leitor.  

Ao elaborar, no entanto, o personagem Jodie Archer 

e Matthew L. Jockers relata “O conceito todo do personagem literário vem cercado de 

controvérsias teóricas” e continua logo em seguida com o seguinte pensamento “os 

personagens precisam ser tão únicos, tão complexos e tão elaborados por dentro e 

por fora que o leitor é capaz de conhece-lo de uma forma como nunca vão conhecer 

os amigos verdadeiros e até a si mesmos”  

Sendo assim o personagem precisa ser “real”. Levando o leitor não só a sentir 

a realidade do personagem, mas se identificando dentro da trama.  

 

2.1.1 A metodologia utilizada para escolher a obra. 

 

O conceito apresentado na obra “o segredo do best-seller” de Jodie Archer 

e Mathews L. Jockers da mineração de texto foi através dos ensinamentos que os 

computadores utilizaram, através da leitura da máquina. Através do programa de 

Processamento de Linguagem Natural, no qual eles analisam as formas corretas do 

uso da gramática e a linguagem mais utilizada dentro do universo da literatura de 

massa.  

O mercado não é tão complexo como as pessoas imaginam e existem 

características que ajudam a entender o que é por qual razão as pessoas estão lendo 
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esses livros. Um ponto bem ousado é o de que os algoritmos poderiam ajudar a 

descobrir quais serão os próximos best-sellers, sejam livros que estão para serem 

lançados como os materiais que ainda não foram publicados.   

Algumas ideias do livro, como a de listas temáticas (muitas vezes já adotadas 

por blogs literários), poderia ser uma boa forma de impulsionar mais o comum de 

obras de autores nacionais. Como os escritores deixam suas próprias marcas na 

escrita, mesmo que não seja possível confirmar 100% que é do mesmo autor, o 

sistema indicaria o potencial da obra.  

Um dos pontos interessantes no estudo de Archer e Jockers é que eles 

tentaram deixar de lado alguns elementos, como a popularidade do autor e se focaram 

no texto e através do algoritmo, do qual podemos descobrir se um livro tem potencial 

mesmo quando o autor é desconhecido. O estudo ficou envolta dos temas, enredos, 

estilos e personagens – cada um desses elementos tem a sua bagagem na 

experiência de leitura.  

O estudo é bem interessante, porque podemos analisar não só um gênero ou 

temática, mas mostra que é uma série de tópicos despertam o interesse do leitor, 

como casamento, trabalho, amor e crime. Segundo os autores, enquanto alguns 

escritores tentam explorar muitos tópicos, autores de livros best-sellers tentam se 

focar em combinações confiáveis que tenham apelo universal para as obras 

estimadas pelo público. 
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3. A LEITURA DOS BEST-SELLERS NA FORMAÇÃO DO ALUNO. 

 

Considerando que a criança e o adolescente interagem com o mundo a sua 

volta podemos estabelecer, tal ação por meio do alto de ler, é nesse momento em que 

a palavra escrita adquire diferentes significados a partir da visão e da ação do leitor 

sobre ela. 

Quando o aluno leva a leitura ao seu íntimo o processo de compreensão passa 

por uma evolução que envolve características particulares da criança de do 

adolescente. Ao se encontrar nas palavras do autor o texto se completa, pois o ato da 

leitura na medida em que é atualizada se cria um diálogo do autor com o leitor e assim 

a atividade linguística e a temática são alcançadas. 

Percebe-se que a investigação nesse campo da leitura vem possibilitando que 

vários autores pesquisem nessa área, a fim de despertar nos leitores o prazer de ler, 

ao instruir os alunos a produzir uma consciência crítica em que a leitura não tenha 

apenas objetivos pedagógicos e sim que o aluno tenha prazer em ler.  

A leitura é uma ferramenta imprescindível para o exercício da profissão de um 

professor. Nessa perspectiva, é responsabilidade tanto da escola quanto da família a 

função de contribuir para o desenvolvimento do gosto da leitura, sendo assim o 

professor deve se encarregar de motivar e incentivar o aluno para que tenha o 

empenho necessário a favor do seu progresso. 

A compreensão da palavra escrita deve ser levada a todos os alunos 

independente da sua classe social, levando em consideração a sua realidade. Tanto 

a leitura considerada cânone como a literatura de massa deve ser levada ao aluno em 

sala da aula, pois assim o leitor aprimora a sua capacidade de fazer inter-relações de 

diferentes tipos de leitura.  

Através da intervenção a favor de não só as leituras consideradas eruditas 

conseguirem ser trabalhadas em sala de aula como também os best-sellers, 

buscamos um incentivo à leitura dos mais diversos tipos de obras pois através desse 

ato formaremos leitores mais críticos, reflexivos, capazes de analisar criticamente e 

também gerir interpretações a partir do seu repertório de significações. 

A partir do momento em que o professor percebe a importância que o plano de 

leitura tem os objetivos da aula serão alcançados de uma forma mais eficaz.  
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Como afirmava Shimitz (2000) “Qualquer atividade para ter sucesso necessita 

ser planejada. O planejamento é uma espécie de garantia dos resultados...”. Nesse 

sentido a educação escolar requer um planejamento sério que leve em consideração 

todos os níveis dos discentes. 

Portanto, o professor carece de uma organização, um planejamento pois é um 

recurso que sistematiza e aponta, até mesmo retira da angustia de ir para uma sala 

de aula sem ter nada programado, a educação pede que o profissional se comprometa 

e se dedique ao máximo na sua função para alcançar bons resultados em todos os 

aspectos relacionados ao ensino e a prática de estudo do discente. 

Segundo Abromovich (1997) “ É através de uma história que se pode descobrir 

outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outras regras, outra ética, 

outra ótica...” Sendo assim, através do conhecimento passado pelo ato de ler o aluno 

reinventa a sua própria história e se transforma nesse processo. 

A leitura sendo estimulada em sala de aula dá a possibilidade do discente saber 

a verdadeira importância que esse ato tem na sua vida pois o mesmo adquire um 

vasto conhecimento para formar opiniões, ao se redescobrir interiormente e 

exteriormente um aluno percebe a sua realidade e consegue encontrar as devidas 

ferramentas para transformar a sua história da forma que achar conveniente.  

O ato de ler poder ser realizado em qualquer lugar desde que o leitor sinta 

prazer na ação que está executando, sentindo-se presente na sua própria história. 

Como afirmou Freire (2009) “ Fui alfabetizado no chão do quintal da minha casa, a 

sombra das mangueiras, com palavras do meu mundo e não do mundo maior dos 

meus pais...” Em suas palavras percebemos que leitura necessita ser passada para o 

aluno como algo leve que pode ser feito das mais diversas formas, o importante é o 

aluno encontrar prazer na leitura. 

No depoimento de Freire percebe-se que o ato de ler pode ser realizado em 

qualquer lugar, assim o ato de aprender pode ser desenvolvido das mais diversas 

formas. 

 

3.1 A ACEITAÇÃO DOS BEST-SELLERS. 

 

    O trabalho feito nas escolas com a leitura segue os Paramentos Curriculares 

Nacionais – PCN. Portanto, dificilmente é observado nas escolas uma prática que não 

leve em consideração as obras literárias retratadas nos Livros Didáticos.  
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No entanto observa-se que há uma certa dificuldade dos alunos, visto que nas 

escolas o foco se encontra maior nas obras clássicas, dos quais muitas vezes os 

alunos consequentemente encontram implicações nas suas atividades. Tal situação 

impede uma maior evolução do discernimento aprendido através da leitura por 

decorrência das produções usadas se afastarem da realidade do aluno histórica e 

culturalmente. 

Como o Brasil ainda encontra limitações em seu capital cultural, muitos alunos 

tem um primeiro contato com a literatura apenas na escola. Nesse sentido, o fato de 

não serem habituados com a leitura leva-os a encontrar limitações diante de uma obra 

culta. Deste modo, é importante que haja um estímulo por parte do professor. 

Por meio das obras compartilhadas pelos alunos, tais como os best-sellers, 

pode-se desenvolver os conhecimentos dos estudantes e torna-los leitores dinâmicos 

nos mais diversos tipos de literatura, por tanto é considerável a importância de 

apresentar as mais diversas obras literárias sejam elas cultas e prestigiadas no 

universo escolar como também as encontradas classificadas literatura de massa. 

O currículo escolar implícita, explicita e reflete a sociedade a qual serve e visa 

manter ou modificar, posto que envolva os aspectos formativos pensados e 

planejados para o ensino, levando em conta, sobre tudo, o tipo de sujeito que se 

pretende formar.: 

 

Assim quando na escola desconsidera-se o conhecimento produzido e 
acessado pela classe socialmente desfavorecida, em privilégio da divulgação 
da cultura dominante, o ensino passa a ser conduzido como um mecanismo 
de reprodução de um modelo social pautado na desigualdade, no qual se 
perpetua um tipo de ideologia e discurso, no caso, dos que dominam, pois é 
a ideologia dos que dominam que prevalece. (FERREIRA, 2017, p. 32) 

 

Para Moreira e Candau (2007) a forma de organizar o conteúdo escolar, de 

ditar o que será tralhado e ensino no âmbito da sala de aula, é privar o 

desenvolvimento do saber da criança e adolescente. Pois nosso conteúdo em sala de 

aula encontra-se totalmente desfavorecido quando comparado a uma escola privada.  

O conteúdo de uma escola privada é muito mais trabalhado, pois, não se 

encontra uma limitação no dia a dia, dizendo até aonde pode-se chegar na distribuição 

de ensino com os alunos, com isso, o ensino irá fluir com mais êxito. 

Consequentemente:  
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[...] a escola quanto propensa a consentir investimentos de tempo, esforço e 
dinheiro necessários para conservar ou aumentar o capital cultural, tende a 
duplicar os efeitos simbólicos e econômicos da distribuição desigual, ao 
mesmo tempo, que dissimula e legitima tais efeitos. (BOURDIEU, 2007, p. 
310) 

 

Com efeito, os grupos sociais desfavorecidos são calados, ao passo em que as 

produções as quais eles têm um maior contato se não os únicos são privados de ter 

um lugar nas atividades ministradas em sala de aula, ou seja, através do acesso 

metódico dos alunos, muitos até pertencentes a esses grupos. Seguindo esse 

contexto: 

 

A utilização do modelo pedagógico da Escola como Violência Simbólica 
explica o fato do discente oriundo de uma classe socioeconômica 
desfavorecida se negar a aprender, ou então fazer-se satisfeito com o 
conhecimento necessário à condição de preparado para o exercício de mão-
de-obra, e desse modo, evidencia o atendimento das ideologias implícitas do 
sistema. (FERREIRA, 2017, p.34) 

 

Em resumo, dá-se o nome de Violência Simbólica, pelo fato de atingir a maior 

que depende da rede pública de ensino, visto que uma diferencial substancialmente 

grande entre os conteúdos escolares e a realidade da qual convivem.  

Desta forma acontece uma escolarização da literatura, no momento em que, é 

posto uma disciplina, no qual supervaloriza o estudo de produções literárias 

canonizadas pela crítica. 

 

A escola é a instituição que há mais tempo e com maior eficiência vem 
cumprindo o papel de avalista e de fiadora do que é literatura. Ela é uma das 
maiores responsáveis pela sagração ou pela desqualificação de obras e de 
autores. Ela desfruta de grande poder de censura estética sobre a produção 
literária. (LAJOLO, 2001, apud PINHEIRO et al.,2012, p. 10)  

 

 
Frequentemente os best-sellers são alvos de preconceito linguístico devido ao 

fato de serem considerados uma leitura de baixa qualidade por parte dos professores, 

por tanto não admitem essas obras em sala de aula, julgando tais produções 

incapazes de contribuir com a formação humanista do aluno.  

Entretanto, é preciso contestar. Quem está apto a determinar qual é o padrão? 

Quem determina o interesse literário? Existe o conceito de convenções sociais, como 

também um gosto determinado pela comercialização e a aristocracia. Marcia Abreu 

(2004) indaga esse pensamento expressando que tudo é literatura, contudo é 

ingenuidade negar que há trabalhos sem profundida literária. 
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Fazer esse tipo de cruzamento avaliando uma obra com critérios produzidos 
para outro tipo de composição parece uma ideia bizarra que empregamos 
valores exteriores a cultura erudita para avaliar obras consagradas. Mas é 
isso que se faz. Toda vez que se empregam juízos de valor eruditos para 
avaliar as obras de outra natureza (ABREU, 2004, p.110)  

 

Entende-se que todas as literaturas cânones como também os best-sellers dos 

mais variados, possuem suas diferenças na sua estrutura e linguagem. Todavia, 

ambos devem ser estimulados nos alunos em sala de aula pois um aluno aprimorando 

a sua biblioteca de conhecimentos nas literaturas mais variadas poderá se tornar um 

leitor analítico buscando em seus estudos apreciar os vários estilos de leitura. 

 

3.1.1 O uso dos Best-sellers no ensino fundamental e médio. 

 

Segundo as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM, 2006) é 

necessário que haja um letramento literário a partir do Ensino Fundamental, dado que 

no Ensino Médio, os educandos precisam ter um certo conhecimento consistente afim 

de poder assimilar a literatura brasileira, uma vez que o educador comumente prefere 

seguir as referências dos Livros Didáticos e comum se deparar com o senário do 

profissional se limitando a transmitir um letramento literário mediano, agregando 

pouco conhecimento ao trajeto acadêmico do aluno.  

A partir do momento em que os alunos ingressão no Ensino Médio, os 

professores já acreditam que os estudantes já tenham um conhecimento avançado 

nas obras literária, porém não é nesse cenário que se deparam. Por mais que o 

currículo escolar indique isso, não se pode deixar de considerar a realidade brasileira 

de leitura insuficiente, fazendo com que os alunos não avancem em seus estudos 

literários, nem na sala de aula, quanto menos em casa. 

Os educadores se enquadram tanto no Livro Didático que acabam por esquecer 

de motivar o aluno a buscar uma nova visão da literatura, à transformando na visão 

deles sobre a leitura em algo “chato”, “monótono” e “difícil”, em vez de leitores 

entusiasmados ativos para aviar o seu letramento literário. Para Cosson (2009) o livro 

não é apenas um objeto de leitura, mas uma redefinição da humanidade, com um 

objetivo de dar o aluno aquilo que ele tem direito. 

É relevante apontar que o incentivo à leitura começa no momento em que o 

educador apresenta qualquer obra literária. A OCEM sugere: 
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Trabalhando com obras cujas situações representadas e a linguagem esteja 
mais próxima das experiências dos jovens leitores. Há que se considerar que 
a absoluta maioria dos jovens está iniciando o primeiro ano do ensino médio 
com quatorze ou quinze anos de idade (OCEM, 2006, P.72) 

 

Nesse sentido uma vez que o professor apresentar o universo literário para o 

aluno dentro da realidade vivida por ele na sociedade, o mesmo poderá ser estimulado 

a querer se dedicar mais nesse quesito. Encontrará na sala não só o aprendizado da 

literatura em si, mas enxergara a sua essência nos textos propostos na escola. 

Conforme PETRUCCI (1999) as produções escolhidas pelos alunos não são 

aleatórias não é fortuita. Os estudantes escolhem as obras baseadas no que eles 

encontram nela de interessante, como um título fascinante, um enredo curioso, e um 

gênero que o mantem envolvido na trama.  

Sendo assim, cabe ao educador incitar as experiências com leitura nos alunos, 

não deixando de levar em consideração as escolhas deles, todavia apresentando 

também as obras essências para a formação de cada um, exercendo assim uma 

melhor forma de aplicar as aulas de literatura nas escolas. 
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4. ASPECTOS FILOSÓFICOS QUE PERMEIAM AS OBRAS O HOBBIT E JOGOS 

VORAZES 

 

No processo de formação dos alunos, pode-se afirmar que são vários os 

aspectos que os levam a duvidar de suas habilidades, principalmente da capacidade 

que cada um tem de se destacar pelos seus pensamentos e ideias na sua trajetória 

educacional.  

Em alguns cenários observamos que as vezes pode ser um fator social, uma 

barreira psicológica que o aluno vem criando ao decorrer dos anos, a verdade é que 

no cotidiano das salas de aula presenciamos a falta de confiança dos alunos em suas 

próprias capacidades.  

Ao encontramos obras que façam os alunos a querer investir em si mesmos 

podemos aumentar a motivação dos alunos nas aulas de literatura, não só para uma 

trajetória acadêmica bem-sucedida, mas para o enriquecimento da sua biblioteca de 

conhecimento a respeito de si mesmo e até aonde chega ao ápice do seu potencial.  

Na fascinante obra “O Hobbit e a Filosofia” de Gregory Bassham e Eric 

Bronson nos deparamos com uma narrativa surpreendente, sobre a busca de 

conhecimento dentro de uma das histórias mais vendidas, avaliada com a venda de 

mais de 100 milhões de cópias, o personagem Bilbo Bolseiro da região mítica da 

Terra-Média preserva grandes lições de sabedoria, empenho e firmeza que 

normalmente tem muito valor para quem quer conquistar os seus objetivos.  

Através dessa história J.R.R Tolkien nos faz refletir a respeito das escolhas 

diante da vida e suas circunstâncias. Bilbo é a representação de muitas pessoas 

diante das escolhas a serem tomadas, nunca quer sair da “toca” confortável em que 

se encontra, porém, quando a oportunidade chega ainda relutante o mesmo decide 

seguir na sua aventura descobrindo não só um novo mundo como a si mesmo.   

No entanto, Gregory Bassham (2017, pág.15) destaca “Gradualmente, 

entretanto, sua confiança e coragem crescem”, ou seja, por mais que o personagem 

principal estivesse com medo ele enfrentou e cresceu com a experiência. Deparamo-

nos muito com tal cena em sala de aula dentre os alunos, os mesmos têm o potencial, 

porem lhes falta a coragem para seguir na sua aventura e descobrir o quanto são 

grandes em sua capacidade e singularidade.   

Na obra “Jogos Vorazes e a Filosofia” de George A. Dunn e 

Nicolas Michaud nos depararam com um novo cenário “O Hobbit e a Filosofia”, porém 
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ambos carregam dois personagens que se mostram com a mesma virtude, a 

coragem.    

Nessa obra observamos o conflito entre “A capital” e os “Distritos” uma área 

mais simples onde o povo vive na pobreza e do outro lado uma área cheia de riquezas 

e exageros, controlada por um líder frio do qual para promover ordem ele promove os 

jogos para entreter o público, favorecendo um ataque em massa, a saga promove uma 

reflexão dos nossos tempos, fazendo pensar em maneiras de salvar a nossa 

sociedade do futuro que é visto na obra.    

Nesse quadro surge a Katniss Everdeen uma incrível personagem criada por 

Suzanne Collins mudando todo o contexto. A visão sobre a obra não é muito diferente 

para George A. Dunn e Nicolas Michaud (2013, pág. 11) do qual declaram “Nós 

amamos Jogos Vorazes por vários motivos. Por ter uma heroína como 

a Katniss Everdeen, forte e capaz de enfrentar várias situações...” A coragem da 

personagem sendo retratada em sala de aula pode-se motivar os alunos a querer 

desafiar os seus limites.   

   

Parece-nos que o momento das grandes mudanças chegou também para 
educação. Com resistências severas, as transformações, que já vêm de 
algum tempo, começam a surtir efeito e algumas dessas modificações estão 
se tornando mais rápidas e com mais vigor que as propostas anteriores [...] 
as instituições de ensino vão mudar porque a educação precisa mudar. 
(PAULA  2012, p. 221)  

 

Dentro desse contexto pode-se afirmar que o momento para modificações na 

forma de se passar o aprendizado da literatura chegou a sala de aula precisa de 

jovens, que através da leitura eles se conheçam encontrem motivação os empolgando 

a querer aprender. Formando leitores tanto para obras clássicas como os best-sellers 

atuais.  

Trabalhando em sala de aula obras com temas clássicos e atuais 

alcançaremos, não só jovens como pessoas de todas as idades, melhorando muito o 

mercado editorial fazendo com que as editoras possam criar projetos que propiciam 

uma visão mais afetuosa tanto das obras clássicas como das atuais.  
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4.1 A UTILIZAÇÃO DAS OBRAS O HOBBIT E JOGOS VORAZES EM SALA DE 

AULA.  

 

Considerando que a leitura começa a ser desenvolvida a partir da adolescência, 

num período mais conturbado, essa prática aparece com certa desmotivação. Nesse 

sentido a falta de biblioteca na escola ou a falta de atualização ou diversificação do 

acervo também prejudica esse desenvolvimento do habito de ler.  

Diante da importância de se estabelecer o hábito da leitura numa fase onde o 

indivíduo não é mais criança, mas também não é adulto, o objetivo geral é identificar 

as características de leitura no público adolescente, propondo atividades de incentivo 

à leitura adequada a este público na biblioteca escolar, incentivando principalmente 

no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio.  

Partindo da importância de se estabelecer o hábito da leitura durante a 

adolescência, que muitas vezes é tratada com certa desmotivação, procurou-se 

investigar as necessidades de leitura do adolescente e como adequar as atividades 

de incentivo à esta prática.  

Mais adiante com o ato de ler as obras mais variadas em sala de aula sendo 

incentivado aos alunos através das indicações e discussões nas turmas, é importante 

que haja um planejamento do qual a literatura aplicada tenha um desenrolamento 

didático que efetive o interesse do aluno com uma visão melhor das aulas de literatura. 

Cosson (2016) expõe um roteiro didático do qual ele mostra quatro passos para 

levar ao aluno a ter mais interesse nas aulas de literatura, são eles: motivação, 

introdução, leitura e interpretação. 

Dentro dessas características principais para chamar atenção dos leitores o 

Hobbit e Jogos Vorazes se encaixam devido a repercussão que se deu no universo 

jovem.  

A primeiro momento Cosson (2006) considera que a motivação deve partir do 

professor, o mesmo deve convencer ao aluno através de argumentos a respeito da 

obra que a mesma é envolvente das melhores formas que ele conseguir, 

apresentando semelhanças na obra que leve ao aluno a relaciona-la com o dia-a-dia 

na sociedade, entre outras formas. No entanto Cosson (2006) destaca que é natural 

que a motivação de uma melhor expectativa para o leitor, mas ela em si não tem poder 

de estabelecer o seu gosto pela leitura. 
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Na introdução o professor apresenta a obra ao aluno e fala sobre o autor, mas 

Cosson (2016) enfatiza que o educador precisa se atentar ao fato de não transformar 

uma simples introdução em uma aula sobre o autor, ou sobre o que acontece na trama 

que será utilizada. O professor deve considerar que ao deixar pistas sobre a história 

estimula o aluno a querer saber o que pode acontecer no final da obra. 

Com relação a leitura, Cosson (2006) afirma que o professor deve procurar 

estudar as obras disponíveis aos alunos, ou seja, tanto as obras de grande porte 

quanto os de menores devem ser levados em consideração não só as produções 

como também os lugares propícios para a leitura, sejam em casa como em uma sala 

de leitura nas escolas.  

Sobre a interpretação Cosson (2006) aponta que a análise das obras literárias 

é algo totalmente individual, sendo assim a mesma não deve sofrer influência e nem 

deve ser substituída por produções que podem facilitar o processe de literatura nas 

salas de aula, inclusive deve ser incentivado aos alunos a fazerem seus próprios 

resumos e não copiar da internet. 

Na escola, entretanto, é preciso compartilhar a interpretação e ampliar os 
sentidos construídos individualmente. A razão disso é que, por meio do 
compartilhamento de suas interpretações, os leitores ganham consciência de 
que são membros de uma coletividade e de que essa coletividade fortalece e 
amplia seus horizontes de leitura. (COSSON, 2006. P. 66) 

 

A socialização também é um importante fator nessas aulas, no entanto não 

necessariamente precisam ser feitos através de debates sobre as obras, mas ressalta 

que a produção de resenhas, peças teatrais, artes relacionadas as obras para ser 

exposto na escola, também proporciona um aproveitamento eficiente das aulas de 

literatura levando o aluno a aprender e não apenas a memorizar. 

Percebe-se por fim que a intolerância está presente na mente dos professores, 

alunos e leitores. Porém é importante salientar que não existem uma definição pré-

estabelecida de obras boas ou ruins, mas sim a escolha de quem lê, mostrando que 

existem nada mais nada menos que distinções e gostos variados para o ato de ler. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os best-sellers são uma classe de livros mais ignorada, sendo composta com 

o objetivo de divertir e não de ser estudado como trabalhos de arte literária, ou no 

mínimo, como trabalho artístico considerável. Mas muita coisa se perde sobre a 

cultura contemporânea e sobre a história da leitura se ignorarmos, pois, independente 

da obra sendo titulada como uma literatura de massa ou não, deve-se levar ao aluno 

os conhecimentos dos vários tipos de texto como uma maneira de agregar mais 

discernimento na sua vida acadêmica. 

    Os objetivos da presente pesquisa ainda estão para serem alcançados 

devido ao fato de ainda estar sendo analisado as possíveis mudanças no currículo 

escolar pois, ainda há um certo preconceito pela literatura de massa por não carregar 

um prestígio cultural dentro das salas de aula os professores ainda relutam na ideia 

de inserir essas obras no seu planejamento escolar. 

    Além do valor em termos de milhões de dólares, existe a questão das obras 

nos fazerem imaginar, sentir, discutir, pensar e sentir empatia. Os escritores formam 

a essência da discussão e do debate literário por todo o país, e ainda nos traz a 

reflexão de nossas atitudes perante a sociedade e como individuo, nos fazendo evoluir 

como homem ou mulher em um povo.    

  A investigação nesse campo da leitura vem possibilitando que vários autores 

pesquisem nesse campo, a fim de despertar nos leitores o prazer na leitura, é 

importante instruir os alunos a produzir uma consciência analítica e que o ato de ler 

não leve apenas a objetivos pedagógicos e sim que o aluno tenha prazer na atividade.  

Desta maneira os best-seller podem ser considerados uma ferramenta que 

atingirá o objetivo do professor ao querer motivar o aluno a ser mais ativo nas aulas 

de literatura, devido as obras de massa falarem a linguagem do discente. Assim, o 

professor falando a linguagem de seus alunos poderá apresentar e estimular outras 

obras que estimulem o estudante a ter o mesmo animo com todos os tipos de leitura. 

    Entende-se que todas as literaturas cânones como também os best-sellers 

dos mais variados, possuem suas diferenças na sua estrutura e linguagem. Todavia, 

ambos devem ser estimulados nos alunos nas escolas pois um aluno aprimorando a 

sua biblioteca de conhecimentos nas literaturas mais variadas poderá se tornar um 

leitor analítico e com total capacidade de cognitiva acerca da literatura apresentada. 
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   Trabalhando em sala de aula obras com temas clássicos e atuais 

alcançaremos, não só jovens como pessoas de todas as idades, melhorando muito o 

mercado editorial fazendo com que as editoras possam criar projetos que propiciam 

uma visão mais afetuosa tanto das obras clássicas como das atuais. 

   A partir do momento em que o “preconceito” deixar de ser real no ambiente 

escolar caminharemos para um cenário em que a escola tem um maior controle dos 

ensinamentos e assim os alunos se tornam indivíduos letrados com alto índice 

criterioso no seu repertório literário. 
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