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Um triângulo amoroso envolvendo uma adolescente, um lobisomem e um vampiro é o 
fenômeno literário do momento, entre o público juvenil. Mas quem andar por aí levando nos 
braços um dos volumes da série Crepúsculo - lançada no Brasil em abril de 2008, pela editora 
Intrínseca vai atrair vários olhares de cumplicidade de leitores com bem mais idade. O que 
eles na verdade, principalmente elas - dizem com os olhos é que essa história adolescente, 
com ingredientes sobrenaturais, atingiu em cheio a sede por romance e fantasia de mulheres 
com bem mais de 30 anos. E que só precisava de uma boa trama para se manifestar. 
 
Escrita pela americana Stephenie Meyer e lançada nos Estados Unidos em 2006, a série é 
composta pelos livros "Crepúsculo", "Lua Nova", "Eclipse" e "Amanhecer". Este último é o 
único ainda inédito, no Brasil, com lançamento previsto para 26 de junho. Os três primeiros já 
venderam, juntos, mais de 1,2 milhão de exemplares, somente no Brasil. "Amanhecer" já sairá 
com tiragem de 400 mil exemplares. 
 
O primeiro livro da saga, "Crepúsculo", foi adaptado para o cinema. Somente nos Estados 
Unidos, teve 25 milhões de expectadores e arrecadou mais de US$ 191 milhões. No Brasil, o 
filme foi visto por 1, 8 milhão de pessoas. No mundo, o filme faturou US$ 379 milhões. A 
segunda parte da saga, "Lua Nova", tem estreia, no Brasil, prevista para o dia 20 de 
novembro. 
 
O fenômeno de "cross-over", ou seja, de sobreposição de públicos, em torno dos romances de 
Stephenie Meyer começou nos Estados Unidos, onde a série foi editada com o nome Twilight. 
"Lá, a série começou a fazer sucesso no boca a boca mas realmente explodiu quando os pais 
dos jovens leitores passaram a se interessar pela história", explica Jorge Oakim, publisher da 
Intrínseca, que adquiriu os direitos dos livros em junho de 2007, pouco antes de seu boom. 
"Acredito que o que mais agrada, principalmente às mulheres, é a sensualidade implícita, e 
não explícita, da história". De fato, apesar de apostar no romance e todos os seus ingredientes 
emocionais, a série é também dotada de um certo moralismo: não há quase relação física 
entre a adolescente humana Bella Swan a mocinha da trama e o jovem vampiro Edward 
Cullen. A mordida do vampiro, aliás, é tratada como uma metáfora da relação sexual e se 
torna um perigo a evitar.  
 
Ainda assim, a trama criada por Stephenie Meyer está em plena efervescência. Segundo 
Oakim, atualmente, a autora é a segunda que mais vende, no mundo, perdendo apenas para 
J.K. Rowling, autora de série Harry Porter. Por conta em grande parte do sucesso de 
Crepúsculo, a Intrínseca, com apenas cinco anos de existência e atualmente sócia da editora 
Sextante, deverá terminar o ano de 2009 entre as cinco editoras com maior faturamento, no 
país. A editora conta, atualmente, com 43 títulos.  
 
Fundadora do twilightteam.com.br, um dos primeiros sites de fãs de Crepúsculo, no Brasil, a 
estudante de Florianópolis Morgana Duarte Ferreira, de 26 anos, acredita que a personagem 
Bella Swan experimenta emoções que as adultas já viveram, e as mais novas estão prestes a 
viver. "Não importa a idade, todas nós queremos ter nosso próprio romance com um vampiro". 
O site recebe de 8 a 10 mil acessos diariamente, de jovens leitoras e suas mães, tias e primas 
mais velhas. "E o número de fãs adultos não pára de crescer." 
 
A produtora cultural Patricia de Lima Mendonça, de 28 anos, do Rio de Janeiro, concorda com a 
tese de Morgana. "Edward é o tipo de cara que qualquer mulher gostaria de encontrar: 
apaixonado, sincero e que move o mundo por seu amor", diz Patricia. "Além disso, ele é lindo 
e imortal". 
 
Na visão da psicanalista Luciana Saddi, o padrão que rege o comportamento adulto, nos dias 
de hoje, é o adolescente - daí a atração pelas histórias juvenis. "Esse comportamento existe, 
sobretudo entre os adultos solteiros", afirma Luciana. Segundo a psicanalista, livros como os 
da série Crepúsculo ocuparam o lugar dos chamados "romances cor-de-rosa", ambientados no 
século XIX e que exploravam o amor platônico. "São histórias que permitem devaneios que o 



mundo real não permite", afirma. Sagas como a criada pela autora Stephenie Meyer ainda 
ajuda, segundo Luciana, a tirar a vida do tédio. 
 
Para o sociólogo Dario Caldas, do instituto de pesquisa de tendências de consumo e 
comportamento Observatório de Sinais (ODES), o fenômeno em torno do Crepúsculo pode ser 
explicado por duas tendências de comportamento. A primeira delas é a que prega a pureza e a 
virgindade. "Esse é um movimento geracional percebido a partir de 2005 e que está se 
acentuando", diz o sociólogo, que cita, como exemplo, comportamento do grupo juvenil Jonas 
Brothers, cujos integrantes pregam o sexo somente após o casamento. 
 
O sucesso de Crepúsculo entre as adultas também reflete dados de uma pesquisa que o ODES 
publicou em 2006, sobre mulheres de 40 anos ou mais. "Entre os resultados mais fortes 
apontados pela pesquisa está a busca por romance e outros ingredientes associados ao mundo 
adolescente", diz Caldas. Segundo o sociólogo, essas mulheres fazem parte de uma geração 
que foi jovem nos anos 60 e 70 e que viveu a revolução feminista e seus valores em prol da 
independência e masculinização. "A mulher pós-feminismo está revendo esses valores e 
recuperando uma visão mais pura e sonhadora do mundo", diz Caldas. "São mulheres que se 
permitem o feminino atávico". 
 
Graças a essas mulheres e a uma boa parcela de homens há outros livros destinados ao 
público juvenil fazendo sucesso numa faixa etária mais elevada. O livro "O Menino do Pijama 
Listrado", lançado pelo selo juvenil Cia das Letras, da Companhia das Letras, em outubro de 
2007, é um bom exemplo. Com 150 mil exemplares vendidos, "O Menino" caiu no gosto do 
público adulto. "Acredito que foi pela temática do Holocausto, que interessa a todo mundo", diz 
Marcelo Levy, diretor comercial da Companhia das Letras. E editora já havia vivenciado um 
fenômeno semelhante com "O Mundo de Sofia", lançado pelo selo juvenil em 1994 mas que 
virou febre entre os adultos e já vendeu quase 1 milhão de exemplares.  
 
Na editora Record, a experiência mais significativa de "cross-over" se deu com o livro "O 
Estranho Caso do Cachorro Morto", de 2004. "Quando publicamos o livro, achamos que ele 
faria sucesso entre crianças entre 10 e 12 anos, mas ele agradou muito os leitores adultos", 
diz Luciana Villas-Boas, diretora editorial da Record. De acordo com Luciana, prever 
exatamente a trajetória que um título terá, depois de lançado, é quase impossível. "Tudo o 
que ocorre no mundo dos livros é difícil de explicar", diz Luciana. E, para não restringir mais 
possíveis leitores, a Record está deixando de classificar seus livros de "infanto-juvenis". Agora, 
eles saem com a classificação de 'jovens adultos', para poder abranger uma gama maior de 
possíveis leitores. "Afinal, pessoas de qualquer idade querem ser chamadas de jovens 
adultas."  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 jun. 2009, Eu & Investimentos, p. D8. 


