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RESUMO 
 
 

A Literatura infanto-juvenil abrange diversos autores mobilizados a constituírem um enredo que 
desperte a atenção deste público transmitindo suas narrativas com uma linguagem de fácil 
entendimento, dispensando – na maioria das vezes – um rebuscamento estilístico nas 
palavras. Os livros que atraem este público prezam pela presença de ação, aventura, conflitos, 
guerras entre o bem e o mal e o romance, este, na maioria das vezes interligado a um triângulo 
amoroso. O sucesso desses livros torna-se imediato, principalmente quando ganham forma e 
incorporam personagens reais para as suas adaptações, criando um marketing formidável que 
sustenta este sucesso. A maioria deles são sagas, ou seja, há a necessidade de se obter 
outros exemplares para entender a história contada pelo autor. Porém, muitos professores 
desprezam esse tipo de leitura para um público ascendente aos conhecimentos de Literatura, 
por não verem recursos linguísticos que formam uma boa ortografia no livro, se comparados 
com os clássicos da literatura e não conseguem encontrar maneiras para se aproveitar os 
contextos do enredo dessas obras. Esta pesquisa tem por objetivos discutir os pontos 
históricos da Literatura contemporânea no Brasil; apresentar possíveis motivos pelos quais o 
público adolescente prefere as sagas infanto-juvenis de sucesso internacional; debater sobre 
os contextos que norteiam quatro destas sagas, sendo elas: Harry Potter, Percy Jackson e os 
Olimpianos, Crepúsculo e Jogos Vorazes; e apontar formas para o professor utilizar essas 
leituras em sala de aula, principalmente, para a formação do leitor, como uma metodologia de 
ensino. Culler (1999:33-34) ressalta que “a literatura é um ato de fala que contrasta com outros 
tipos de atos de fala”, pois, percebe-se que muitas vezes os leitores acabam identificando o ato 
de fala literário por este se encontrar em um meio associado à literatura (como por exemplo: 
livro de poemas, seção indicada em uma revista literária, biblioteca etc.). Além disso, o texto 
literário se diferencia dos textos não literários em razão da atenção dispensada nesse tipo de 
texto, isto é, não é esperado que se leia um romance ou um poema como se fosse uma 
manchete de jornal ou um anúncio nos classificados, ou ainda como se estivéssemos ouvindo 
uma notícia veiculada no rádio ou na televisão. Tendo em vista que a formação do leitor 
necessita da contemporaneidade para se agregar ao clássico, assim, cabe ao docente construir 
este gosto efetivo pela leitura em seus discentes, para que os mesmos futuramente, não se 
defrontem com possíveis obstáculos ao analisar uma obra literária clássica, desassociando o 
seu prazer pela leitura, por fatores como contextos históricos e recursos estilísticos utilizados 
pelo autor de uma determinada época.  


