
Qual King Ler? – Uma análise estatística e temporal 

 

Pulando qualquer apresentação piegas do autor, vamos à sua obra. São mais de 70 

livros, e muitos tem dificuldade em escolher quais livros ler e em que ordem, de modo 

a evitar spoilers e livros não tão bons.  

Pensando nessas pessoas, eu, José Augusto Panzarin, decidi fazer uma pequena 

pesquisa de campo e descobrir, afinal, quais são os livros favoritos dos fãs do King. 

Abaixo, a metodologia usada, os resultados e, finalmente, as conclusões. 

Primeiramente, devo dizer que pensei ser uma grande bobagem apenas fazer uma 

pesquisa aberta a qualquer um que estivesse disposto a participar, de modo a evitar 

vieses. Explico: Caso a votação fosse aberta a todos, os livros mais famosos muito 

provavelmente teriam uma nota distorcida para mais, afinal, leitores iniciantes são 

facilmente deslumbrados pelo estilo do autor e acabariam dando notas maiores aos 

poucos livros que leram. De modo a evitar tal injustiça, achei justo criar uma regra de 

numero mínimo de livros lidos aos votantes. Deste modo, nesta lista, nenhum votante 

leu menos do que 25 livros do king.  

Além desta regra, estabeleci que, para que o livro fosse considerado na votação, teria 

de ter pelo menos três votantes, tornando a nota final relevante. 

Antes dos resultados, agradeço a todos os amigos e colegas que participaram da 

votação: Lucas Ventura, Guilherme Bauer, Cher Lopes, Diego Ferreira, Renan Rossi, Lia 

Regius, Heitor Santos, Boni (dono da King of Maine), Edi (Dono da 

StephenKIng.com.br), Cristiane, Ellen, Eliane, Carol, Karina, Mauro e Caroline. 

Sem mais delongas, os resultados. 

Em ordem de pior para melhor, todos os livros do King lançados, até Joyland: 

A Hora do Lobisomem 4,88 

The Colorado Kid 5,00 

Carrie 5,38 

O Apanhador de Sonhos 5,71 

A Incendiária 6,10 

Celular 6,12 

 Os Estranhos 6,16 

Blaze 6,18 

Dança Macabra 6,18 

Rose Madder 6,28 

Jogo Perigoso 6,34 

A Auto-Estrada 6,60 



Tudo é Eventual 6,68 

Fúria 6,69 

Buick 8 6,70 

Os Justiceiros 6,72 

The Girl who Loved Tom Gordon 6,80 

Love 6,81 

Ao Cair da Noite 6,91 

A hora do Vampiro 6,91 

A Maldição do Cigano 6,99 

Os Olhos do Dragão 7,05 

A Metade Negra 7,11 

Eclipse Total 7,14 

Saco de Ossos 7,39 

Full Dark, No Stars 7,42 

Zona Morta 7,43 

Pesadelos e Paisagens Noturn. 1 7,54 

Pesadelos e Paisagens Noturn. 2 7,54 

Cão Raivoso 7,55 

Desespero 7,57 

Insônia 7,60 

Depois da Meia Noite 7,81 

Christine 7,83 

Sombras da Noite 7,84 

Duma Key 7,84 

O Talismã 7,90 

Casa Negra 7,93 

Novembro de 63 8,00 

Trocas Macabras 8,04 

Tripulação de Esqueletos 8,06 

Joyland 8,08 

Angustia 8,14 

O Iluminado 8,16 

O Cemiterio 8,18 

O Concorrente 8,20 

Hearts in Atlantis 8,38 

À Espera de um Milagre 8,42 

On Writing 8,50 

Sob a Redoma 8,56 

Dança da Morte 8,68 

A Torre Negra (All) 8,75 

Quatro Estações 8,77 

Longa Marcha 8,94 

A Coisa 9,04 

 



Colocadas as notas, vamos à algumas considerações a respeito da melhor ordem para 

ler os livros. 

Ordem Cronológica 

Ler na ordem cronológica elimina um grande problema para a maioria dos 

leitores. Assim garantiríamos uma leitura sem Spoilers! O problema é que, conforme 

nos mostram os resultados acima, os primeiros livros do King não são exatamente os 

favoritos dos leitores. Seu primeiro livro, Carrie, é considerado o terceiro pior de toda 

sua carreira, e os livros seguintes não são muito melhores. Salem/Hora do Vampiro 

tem nota 6,91 e Iluminado, o primeiro com uma nota boa, 8,16.  

Se ainda ignorarmos Dança da Morte (que foi lançado originalmente em 1978, 

mas só foi lançado como conhecemos, sem cortes e com 500 páginas a mais em 1990), 

temos Zona Morta (7,43), Incendiaria (6,10) e Cão Raivoso (7,55). Fazenda uma média 

simples destes resultados temos um conjunto de livros com resultado médio de 6,92, 

valor muito distante da média geral de 7,34 ou da mediana de 7,54.  

Ainda que muito bem sucedida na questão de eliminar spoilers, seguir a 

seqüência cronológica, no curto prazo, não é uma estratégia recomendável, ainda 

mais para iniciantes que talvez não estejam tão certos se gostam ou não de Stephen 

King. 

Ordem “Do melhor pro pior” 

Segundo essa ordem, leríamos A Coisa, A Longa Marcha, Quatro Estações, 

Dança da Morte e a Torre Negra. Caso ignorássemos A Torre Negra por hora, que será 

alvo de uma analise em separado, deveríamos adicionar Sob a Redoma e On Writing. 

Essa ordem apresenta dois grandes problemas: Um, a dificuldade em achar alguns dos 

livros e em segundo lugar, o tamanho dos livros aqui citados. 

Ainda que alguns destes livros estejam atualmente sendo reeditados e 

relançados pela Suma das Letras, achar em algum lugar A Longa Marcha ou On Writing 

para ler é uma tarefa hercúlea.  

A Longa Marcha, publicado originalmente no seu pseudônimo, Richard 

Bachman, foi lançado no Brasil como parte dos Livros de Bachman. Entretanto, após a 

proibição de qualquer reedição de Fúria após os ataques de Columbine, este livro 

nunca mais será lançado do mesmo modo. No Brasil já foram relançados, 

separadamente, Auto-Estrada e O Concorrente. Por algum motivo bizarro a melhor das 

4 noveletas não possui livro próprio, deixando os fãs à mercê dos preços exorbitantes 

dos Livros de Bachman ou de edições pirateadas na internet. 

On Writing, por sua vez, nunca foi traduzido (mas logo vem uma edição 

brasileira aí!). De qualquer modo, dificilmente será um livro que agradará a todos, por 



ser mais um livro técnico do que de ficção. Apenas o procure se estiver interessado no 

que ele tem a oferecer. 

Agora a questão dos livros grande. A Coisa, Dança da Morte e Sob a Redoma 

são, os três juntos, os maiores livros que King já publicou em sua carreira. Se levarmos 

em conta as contagens oficiais americanas, estamos falando de mais de 3350 páginas. 

Quando comparamos isso com as 384 páginas de Longa Marcha, 450 de Iluminado ou 

520 de Quatro Estações, talvez um leitor comum se assuste (e ele deve!). Ler os 3 livros 

em seqüência pode ser extremamente cansativo, e por isso recomendo que intercale 

com alguns outros livros do autor. 

De qualquer modo, essa é uma ordem muito recomendável, e mesmo que o 

leitor escolha apenas dois ou três livros dos melhores ranqueados, com certeza não 

se decepcionará.  

Outra boa noticia é que estes livros guardam pouca ou nenhuma relação com 

outros escritos antes deles. Isto é... No Spoilers! 

A Torre Negra 

Considerada pelo próprio autor como sua principal obra, a Torre Negra se 

estende por oito livros e alguns milhares de páginas. King diz que se sua obra literária é 

um sistema solar, a Torre Negra é seu Júpiter. Portanto, acho importante fazer 

algumas considerações a respeito de quando ler, quando perseverar e quais livros são 

“obrigatórios” para o completo entendimento da Torre. 

Primeiramente, não: Você não precisa ter lido os 20 e poucos livros que contém 

referencias à Torre Negra para aproveitar o livro. Aos interessados, estes são todos os 

livros que possuem pelo menos alguma referência:  

- Novembro de 63 

- Hora do Vampiro 

- Tripulação de Esqueletos 

- Casa Negra 

- Cujo 

- Desespero 

- Tudo é Eventual 

- Olhos do Dragão  

- Hearts in Atlantis 



- Insônia 

- A Coisa 

- A Hora do Vampiro 

- Os Justiceiros 

- A Dança da Morte 

E há quem inclua mais uns 10 livros nessa conta. Destes, vou falar dos que são 

realmente relevantes para a história, e não apenas contém uma ou outra referência.  

Os livros são dois. Hora do Vampiro e Insônia. É complicado explicar o porquê deve-se 

ler estes livros antes sem dar spoilers, então apenas espero que o leitor confie no que 

aqui está escrito. De todo modo, caso ele queira adiar a leitura destes dois livros o 

máximo possível, não é preciso ter lido Hora do Vampiro antes do livro 4 da Torre, 

assim como não é preciso ter lido Insônia antes do livro 7 (ainda que este último 

explique muito da mitologia da Torre). 

 

Os livros de Bachman 

Não são todos que sabem, mas durante uma época de sua vida, Stephen King 

publicou alguns livros sob o pseudônimo de Richard Bachman. No prefácio “Por que fui 

Richard Bachman” ele explicou suas motivações. Após alcançar o sucesso, ele ficou 

com medo que seus livros continuassem a vender apenas por inércia da fama, e 

decidiu testar sua qualidade de escrita com um pseudônimo. Até ser finalmente 

descoberto por um fã, King lançou 5 livros como Bachman, e mais 2 após a revelação. 

São eles: Fúria, A Longa Marcha, Auto-Estrada, O Concorrente e A Maldição do Cigano. 

Após ser “desmascarado”, King ainda lançou Blaze e Os Justiceiros.  

De modo geral, os livros lançados sob este pseudônimo não foram bem 

avaliados, obtendo média de 7,26. Destaque para o “ponto fora da curva”, A Longa 

Marcha, que obteve a segunda melhor média geral, com 8,94.  

Correlação Tamanho x Satisfação 

Embora muitos digam o contrário, tamanho é documento sim! Bom, pelo 

menos quando falamos de livros do King. Se fizermos um comparativo da nota média 

dos 10 maiores livros do autor com seus 10 menores livros, temos o seguinte 

resultado: 

Os 10 maiores – 7,91  

Os 10 menores – 6,74 



Por isso, mesmo que na hora bata certa preguiça, opte pelo livro maior do King.  

Conclusão 

 De todo modo, este documento é apenas algo criado com o intuito de auxiliar 

novos leitores do autor, e não espera ser uma lista definitiva de qualidade dos livros. 

Não precisa ficar bravo caso seu livro favorito esteja com a nota lá embaixo. 

Divergências de notas gritantes apareceram em praticamente todos os livros aqui 

citados, e de modo algum espero criar algum consenso.  

 No mais, deixo aqui minha promessa de que, em um futuro próximo, 

complementarei este documento com uma análise pormenorizada de relações inter-

livros do King (as quais já podem ser achadas, de forma resumida, em imagens na 

internet), a fim de auxiliar os leitores à fugirem de spoilers. Assim que esta lista se 

torne desatualizada, voltarei a colher opiniões de diversos leitores. Espero poder 

contar com a sua ajuda também.  

Obrigado. 

José Augusto Panzarin 


