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RESUMO 

 Este estudo consiste em uma experiência com contos de escritores brasileiros, 

que visou estimular a leitura, a percepção do mundo interno e do mundo externo, bem 

como oferecer uma vivência prazerosa através de obras literárias aos alunos do último 

ano do Curso de Formação de Docentes de um colégio estadual localizado na cidade 

de Colombo – PR. Esta experiência foi realizada no período de 14 de agosto a 30 de 

outubro de 2019. A partir da observação participante e coleta de dados através de 

dois questionários, à luz da metodologia etnográfica, observou-se a relação dos 

alunos com a leitura de textos literários, a percepção dos alunos sobre os benefícios 

e a função terapêutica da literatura. No final, constatou-se que as atividades de leitura 

podem ajudar os alunos a desenvolver o gosto pela leitura e, também, podem auxiliar 

a expressar sentimentos e emoções. 

Palavras-chave: Leitura. Literatura brasileira. Literatura terapêutica. Contos 

brasileiros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RÉSUMÉ 

 Cette étude consiste en une expérience avec des contes d’écrivains brésiliens, 

qui a eu pour objectif stimuler la lecture, la perception du monde intérieur et extérieur, 

ainsi qu’à offrir une expérience agréable à travers des oeuvres littéraires aux élèves 

de la dernière année d’un cours de formation d’enseignants d’un lycée public situé 

dans la ville de Colombo - PR. Cette expérience s’est déroulée du 14 août au 30 

octobre 2019. À partir de l’observation participante et de la collecte des données par 

l’intermédiaire de deux questionnaires, à la lumière de la méthodologie 

ethnographique, on a observé le rapport des élèves avec la lecture de textes littéraires, 

la perception des élèves sur les bénéfices et la fonction thérapeutique de la littérature. 

À la fin, on a pu constater que les activités de lecture peuvent aider les élèves à 

développer le goût de la lecture et peuvent également aider à exprimer des sentiments 

et des émotions. 

Mots-clés : Lecture. Littérature brésilienne. Littérature thérapeutique. Contes 

brésiliens.   
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1 INTRODUÇÃO 
 

 Nas escolas a disciplina de literatura se encontra em uma situação complexa. 

Vista por alguns como algo dispensável, como adorno ou toque de fineza, é tida como 

parte anexa à matéria de Língua Portuguesa e reduzida apenas à leitura no Ensino 

Fundamental e à história literária no Ensino Médio. Assim, mesmo para aqueles que 

concebem a leitura de literatura como uma fonte de prazer, seu valor está associado 

ao incremento das habilidades linguísticas. E, ainda, aos que ambicionam aprender 

literatura em maior profundidade, ela se torna um culto secreto, impenetrável. 

(COSSON, 2018, p. 10-11). 

 Neste sentido, é importante salientar que a literatura tem uma importante 

parcela de contribuição na constituição do sujeito, e que pode exercer um papel 

significativo na reconfiguração da vida de uma pessoa, pois envolve pensamento, 

cognição, emoção, sentimento, etc.    

 Sendo assim, o principal objetivo deste estudo é oportunizar aos alunos uma 

experiência de proximidade com textos literários, especificamente contos de autores 

brasileiros, visando vivenciar momentos de fruição, inclusive a tomada de consciência 

do mundo interno, da intersecção deste com o mundo da ficção e com o mundo real. 

Ademais, nos propusemos a estimular a prática de leitura de literatura, mostrar a 

riqueza do texto (sua linguagem repleta de significação, o sentido, a simbologia nele 

contida e a beleza), incentivar a reflexão sobre a temática abordada pelo texto e a 

percepção de que no ato da leitura estão envolvidos aspectos emocionais além dos 

aspectos intelectuais e, ainda, promover uma relação com o texto que possibilite o 

emergir de sentimentos e emoções, muitas vezes represados, e assim, atingir uma 

sensação de libertação e/ou relaxamento.  

 Para a realização deste estudo foi proposto aos alunos do último ano do Ensino 

Médio do curso de Formação de Docentes do Colégio Estadual Abraham Lincoln 

(Colombo/PR) um curso com carga horária de quinze horas distribuídas em nove 

encontros, e desenvolvido de agosto a outubro do corrente ano. Nos encontros foram 

aplicados dois questionários, um no primeiro encontro e outro no último e foram 
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realizadas a leitura de breve biografia dos autores e a leitura dos contos, para em 

seguida abrir para discussão do texto. 

 Para fundamentar o estudo, primeiramente serão abordados alguns conceitos 

de literatura, sua importância e o direito ao seu acesso. Em seguida, serão traçados 

aspectos referentes à leitura e a posição adotada pelos jovens diante dela. Além disso, 

será apresentado o tripé leitor-texto-autor, vínculo intrínseco no qual a ausência de 

um determina a nulidade dos outros. Na sequência será descrita a metodologia 

escolhida para o estudo, indicando os instrumentos utilizados. Finalizando, serão 

examinadas as informações coletadas e os dados obtidos expondo as considerações. 
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2 LITERATURA TERAPÊUTICA E FORMAÇÃO HUMANA 

 

2.1 LITERATURA: ALÉM DO PRAZER 
 

 A literatura faz parte da condição humana; ela é intrínseca a nossa condição 

de vida em sociedade. Desde os primórdios da história da humanidade o homem 

confabula, narra sua história aos outros, faz planos, isto é, imagina, supõe, projeta um 

futuro que pode ou não estar em sintonia com a realidade, mas cria ele mesmo uma 

outra verdade. (CANDIDO, 2004, p. 16). 

 Mas, o que é literatura? Se considerarmos a literatura como essencial à 

existência dos seres humanos, tomaremos a literatura de maneira abrangente, tal 

como contempla Antonio Candido, com um conceito inequívoco e abrangente ao 

afirmar que: 

Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações 
de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma 
sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, 
lenda, chiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita 
das grandes civilizações (CANDIDO, 2004, p. 16). 

 

Compreendida dessa maneira, a literatura se assemelha a outras necessidades 

que todo ser humano apresenta e, por isso, precisa, também, ser saciada. Em outras 

palavras, por ser uma necessidade que atinge a todos indiscriminadamente, sua 

satisfação se institui como um direito. (CANDIDO, 2004, p.17).  

Além disso, a literatura, tal como a vida, não é prática inocente. Ela está repleta 

de oposições e contrariedades, reflete e transforma a realidade. E, devido a isso, a 

literatura desempenha uma função estruturante em relação às características 

particulares que definem uma pessoa. Enfim, “...humaniza em sentido profundo, 

porque faz viver”. (CANDIDO, 2004, p. 18). 

A literatura possui um poder até certo ponto incalculável. Em “Aula”1 Barthes 

ressalta o caráter profícuo da literatura ao afirmar que:  

“A literatura assume muitos saberes. Num romance como Robinson Crusoé, 
há um saber histórico, geográfico, social (colonial), técnico, botânico, 
antropológico (Robinson passa da natureza à cultura). Se, [...] todas as 
nossas disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto uma, é a 
disciplina literária que devia ser salva, pois todas as ciências estão presentes 

 
1  Aula inaugural da Cadeira de Semiologia Literária do Colégio de França, pronunciada dia 7 de janeiro de 1977. 
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no monumento literário. [...] ela é a realidade, isto é, o próprio fulgor do real. 
Entretanto, e nisso verdadeiramente enciclopédica, a literatura faz girar os 
saberes, não fixa, não fetichiza nenhum deles; ela lhes dá um lugar indireto, 
e esse indireto é precioso. Por um lado ele permite designar saberes 
possíveis – insuspeitos, irrealizados: a literatura trabalha nos interstícios da 
ciência [...]. A ciência é grosseira, a vida é sutil, e é para corrigir essa distância 
que a literatura nos importa. Por outro lado, o saber que ela mobiliza nunca é 
inteiro nem derradeiro; a literatura não diz que sabe alguma coisa, mas que 
sabe de alguma coisa; ou melhor; que ela sabe algo das coisas – que sabe 
muito sobre os homens.” (BARTHES, 2013, p. 18-19, grifo do autor). 

 

2.2 LEITURA: UMA PONTE ENTRE O MUNDO INTERNO E O EXTERNO 
 

A leitura, segundo Jouve (2002, p. 17-22), é uma ação que se manifesta de 

diversos modos e que envolve uma operação que mobiliza cinco áreas: 1) O sistema 

neurofisiológico é responsável pelo ato concreto de ler, pois põe em funcionamento 

os órgãos da visão e as funções cerebrais, assim “Ler é, anteriormente a qualquer 

análise do conteúdo, uma operação de percepção, de identificação e de memorização 

dos signos.” 2) O sistema cognitivo é ativado a partir da visualização e decodificação 

dos signos linguísticos, e está relacionado à compreensão do material escrito, o que 

requer o emprego significativo de forças para a análise. O avanço na leitura e o seu 

entendimento, os quais estão diretamente relacionados, vão depender da 

complexidade do texto. 3) Vinculado ao sistema afetivo está o grande atrativo da 

leitura, principalmente da leitura de ficção, ou seja, a capacidade de promover o 

surgimento de emoções. O envolvimento afetivo do leitor está diretamente 

relacionado, não só ao interesse que a história desperta, mas sobretudo, à 

identificação estabelecida entre leitor e personagem ou personagens. “As emoções 

estão de fato na base do princípio de identificação, motor essencial da leitura de 

ficção.” 4) A operação argumentativa é inerente ao texto, pois como ‘discurso’ 

manifesta o intuito de persuadir. “Qualquer que seja o tipo de texto, o leitor, de forma 

mais ou menos nítida, é sempre interpelado. Trata-se para ele de assumir ou não para 

si próprio a argumentação desenvolvida.” 5) O processo simbólico opera na medida 

em que o leitor extrai o sentido da leitura, sendo este efetuado na relação com a 

cultura e com a conjuntura histórica do momento. 

Dessa maneira, a leitura se concretiza na relação que se estabelece entre o 

leitor e o texto. E, ao leitor cabe preencher os espaços em aberto ou ocos do texto. 

(JOUVE, 2002, p. 61-63). 
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Duas concepções de leitura vêm de longa data e são antagônicas. Por um lado, 

está associada ao poder de auxiliar à obtenção de conforto e satisfação e, por outro 

lado, a convicção de que pode ser prejudicial e maligna. No entanto, relatos de prática 

de leitura em momentos de extrema situação de perigo e de crises de comunidades 

inteiras, como também em situações pessoais de perda, de saúde posta em risco, 

decepção romântica, etc., demonstram que a leitura desempenha um papel de 

reedificação da pessoa e da ressignificação da vida. (PETIT, 2010, 15-20).  

Pennac (2008, p. 39) declara que “A toda leitura preside, mesmo que seja 

inibido, o prazer de ler; e, por sua natureza mesma – essa fruição de alquimista –, o 

prazer de ler não teme imagem, mesmo televisual e mesmo sob a forma de 

avalanches cotidianas.” Essa afirmação mostra que o fato de vivermos em uma era 

digital em que os jovens são atraídos por outros tipos de arte, e as quais, muitas vezes, 

são facilmente absorvidas, o interesse pela leitura pode novamente ser acessado. 

Com efeito, “Se, entretanto, o prazer de ler ficou perdido [...], ele não se perdeu assim 

tão completamente.” Dessa maneira, cabe aos amantes da leitura, e, especificamente, 

aos amantes da leitura de literatura difundir esse amor, como salienta o autor 

mencionado: “É só a nós... que afirmamos ‘gostar de ler’, e que pretendemos partilhar 

esse amor” que podemos tomar em nossas mãos a ocupação de desenvolver o apreço 

pela leitura e despertar o prazer adormecido. 

Do mesmo modo, a ênfase voltada sobre o aspecto formal do texto, que incidiu 

por um período longo de tempo, e o desinteresse pelo conteúdo pode ser capaz de 

justificar a falta de gosto dos jovens pela leitura. (ROUXEL, 2013, p. 24).  

Alves (2013, p. 45) propõe que haja uma mudança na maneira de ensinar 

literatura na escola, que as aulas não sejam unicamente de exposição do autor e obra, 

com dados sobre o contexto histórico, mas que visem “[...] estimular o jovem leitor ou 

a criança a se pronunciar sobre o texto, a dizer seu ponto de vista, a dialogar com o 

texto e com os colegas.” 

A resistência ou aversão de algumas crianças e adolescentes às composições 

escritas podem ser modificadas se lhes for oferecido um espaço de compreensão e 

dedicação. (PETIT, 2010, p. 43). 

Além disso, ao citar D. Winnicott, Michèle Petit considera que a leitura, talvez, 

possa ser comparada ao processo psicoterápico, pois ao desenvolver a função de 
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espelho, isto é, ao reproduzir o que está diante dela faz emergir medos e encantos 

mais ocultos. Essa possibilidade de encontro e reconhecimento é motivo de busca, 

muitas vezes desenfreada, por parte de alguns leitores, e razão de esquiva por parte 

de outros. (PETIT, 2010, p. 53). 

2.3 LEITOR-TEXTO-AUTOR 

 

O leitor acolhe o texto de uma posição particular, ou seja, munido de suas 

experiências, de sua cultura e dos fundamentos da sociedade em que vive. Devido a 

isso o livro se oferece para uma multiplicidade de interpretações. Impele a abandonar 

o casulo, olhar o outro e ampliar horizontes. (JOUVE, 2002, p. 24-25). 

O texto fala ao inconsciente do leitor. E, partindo do pressuposto de que os 

desejos reprimidos fazem parte da condição humana, o interesse pela narrativa se dá 

pela reação que ocorre do inconsciente do leitor em relação ao inconsciente do autor, 

fazendo, desse modo, conteúdos emergirem ao consciente. (JOUVE, 2002, p. 96-98). 

De fato, um texto literário não pode ser apreendido em toda sua amplitude: 

É impossível, portanto, esgotar totalmente uma obra literária. Se certos níveis 
de sentido (determinado pela obra) são, em princípio, perceptíveis por todos, 
não é menos verdade que cada indivíduo traz, pela sua leitura, um 
suplemento de sentido. A análise, se pode destacar aquilo que todo mundo 

lê, não saberia dar conta de tudo que é lido. (JOUVE, 2002, p. 103).  

Segundo Umberto Eco (2015), muitas teorias a respeito da dupla autor-leitor 

surgiram a partir dos anos de 1960, dando um tratamento especial à recepção do 

texto, isto é, ao ato de leitura, especificadamente à compreensão, atualização e 

interpretação do texto pelo leitor, e também, à maneira como o texto define o papel do 

leitor. Sendo assim, o texto permite ao leitor fazer incontáveis suposições, no entanto, 

as hipóteses levantadas precisam ser validadas pelo conjunto textual. De modo que, 

o “[...] leitor, [é] livre para arriscar todas as interpretações que queira, mas [é] obrigado 

a dar-se por vencido quando o texto não aprova suas ousadias mais libidinais.” 

Há, poderia se dizer, dois tipos de textos, por um lado, “[...] aquele que contenta, 

enche, dá euforia; aquele que vem da cultura, não rompe com ela, está ligado a uma 

prática confortável da leitura.”. Por outro lado,  

[...] aquele que põe em estado de perda, aquele que desconforta (talvez até 
um certo enfado), faz vacilar as bases históricas, culturais, psicológicas do 
leitor, a consistência de seus gostos, de seus valores e de suas lembranças, 
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faz entrar em crise sua relação com a linguagem. (BARTHES, 2015, p. 20-
21, grifo do autor). 

 

 O contato com textos literários constrói uma passagem rumo ao interior da 

pessoa, aos recantos mais profundos da individualidade, e com isso os sentimentos, 

tendências, emoções, também a melancolia e o pesar podem, então, ser definidos. 

Da mesma forma, muitas vezes, pode-se encontrar em uma narrativa ou em um 

excerto uma possibilidade de transformação simbólica a partir da restituição de algo 

que foi vivenciado de maneira desordenada gerando grande confusão. Além disso, ao 

colocar em ação acontecimentos dramáticos e ininteligíveis, o mergulho na literatura 

conforta e tranquiliza (PETIT, 2010, p. 108-113). Salientando o aspecto terapêutico da 

leitura de textos literários Michèle Petit (2010) declara: 

Ela reconduz cada um ao seu âmago, “ao centro do desconhecido que nos 
dá origem” e “é terapêutica, pois as representações oferecidas despertam o 
que dorme ou é ignorado em nós, ressuscitam pedaços de histórias, 
fragmentos de memórias, os vapores de sensações esquecidas”. 
Consequentemente, a leitura e a vida são tão estreitamente vinculadas que 
pouco interessa “diferenciar o que pertence ao leitor do que pertence ao 
escritor. A leitura, ao inspirar a vida interior, instaura um processo terapêutico 
discreto, cujo poder talvez não consigamos medir”. (PETIT, 2010, p. 114). 

  

 Portanto, o vínculo estabelecido entre os componentes da tríade leitor, texto e 

autor permite a ampliação do horizonte de possibilidades do leitor, no que tange ao 

universo externo, mas também, proporciona uma imersão em cantos mais recônditos 

da interioridade. As experiências de leitura de literatura têm potencial para operar 

transformações significativas na vida de uma pessoa, na medida em que funcionando 

como um espelho, a leitura auxilia a percepção e compreensão de sentimentos e 

emoções, de situações existenciais e cotidianas, proporcionando a elaboração, que 

consiste em uma atividade mental e emocional de procurar entender o significado 

fundamental de qualquer coisa ou situação. Assim, a partir da elaboração de situações 

conflitivas ou traumáticas é possível desvencilhar-se de amarras e construir uma nova 

história de vida.      
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia etnográfica de pesquisa é uma investigação que visa fazer a 

descrição e interpretação das atividades, das manifestações materiais, e também, das 

práticas de significação de uma coletividade (DURANTI, 2000). A observação 

participante é uma das técnicas mais adotadas pelos etnógrafos e, associada a outros 

instrumentos, contribui para a formação de um panorama sobre determinada 

particularidade do grupo social em questão. 

Assim, para a realização deste estudo sobre a literatura observada pelo viés 

terapêutico e a formação humana, foi  utilizada  a aplicação de dois questionários 

respondidos pelos participantes, um no primeiro encontro e outro no encerramento 

das atividades. O questionário é tido por Gil (1999 citado por CHAER, DINIZ e 

RIBEIRO, 2011) “como a técnica de investigação composta por um número mais ou 

menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo 

o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 

situações vivenciadas etc.”. Bem como, nove encontros, nos quais foram propostos 

textos literários de autores brasileiros. Nos encontros a técnica utilizada foi a 

observação participante que associada aos questionários forneceu subsídios para a 

elaboração de um cenário sobre a relação que o grupo de alunos participante tem com 

a literatura e a percepção que possuem sobre o efeito terapêutico da literatura. 

A eleição do Colégio Estadual Abraham Lincoln como espaço de atuação para 

este estudo se deveu ao fato de que a pesquisadora realizou estágio nesta instituição 

de ensino, e, devido a isso, já tinha tido contato com a orientadora pedagógica.    

3.1 DESCRIÇÃO DO CONTEXTO 
 

O estudo foi realizado no período noturno, no Colégio Estadual Presidente 

Abraham Lincoln – Ensino Fundamental, Médio e Normal, com sede à Rua Zacarias 

de Paula Xavier, 561, no centro de Colombo. O espaço físico da escola é composto 

por dois blocos interligados. O primeiro bloco é uma construção antiga de planta térrea 

e o outro uma construção mais nova de três pisos. Nesses espaços estão distribuídas 

as salas de aula, como também todos os outros espaços destinados aos diversos 

setores que compõem a escola. A escola funciona nos períodos da manhã, tarde e 

noite, e oferta Ensino Fundamental séries finais: 6º ao 9º ano, Ensino Médio, Educação 
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Profissional Integrada ao Ensino Médio, Educação Especial (Sala Multifuncional), Sala 

de Apoio à Aprendizagem e um CELEM – Centro de Língua Estrangeira Moderna na 

área de Espanhol. 

Os alunos do período noturno iniciam as aulas às dezoito horas e cinquenta 

minutos. Há um intervalo de quinze minutos após a segunda aula, e o período é 

finalizado às vinte e duas horas e quarenta minutos com o encerramento da quinta 

aula. Ao entrarem nas dependências da escola os alunos entregam suas carteirinhas 

na secretaria da escola para que seja computada a presença, de modo que a 

carteirinha é carimbada. A carteirinha é um controle que serve para informar, 

principalmente, a família dos alunos, pois os professores computam a presença dos 

alunos também na sala de aula. Existe tolerância de dez minutos de atraso, e atrasos 

que extrapolam esse tempo são analisados pela orientação pedagógica. 

3.2 SUJEITOS DO ESTUDO 
 

Para a participação neste estudo foram convidados os alunos do 4º ano do 

Curso de Formação de Docentes da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental, em nível Médio, na modalidade Normal. A turma de alunos é composta 

por 21 alunos, sendo que 19 alunos iniciaram o curso e destes, sete participaram do 

último encontro. Os encontros ocorreram sempre no horário que antecedia o início 

das aulas dos alunos, não interferindo no horário regular de aula.    

3.3 COLETA DE DADOS 
 

 Os dados foram colhidos por intermédio de dois questionários (APÊNDICES 1 

e 2) e das observações da pesquisadora. Os questionários foram disponibilizados em 

cópias impressas aos alunos no primeiro e no último encontro. 

 Os participantes responderam, no primeiro questionário, a cinco perguntas 

abertas, a uma pergunta fechada e a duas perguntas de múltipla escolha. As questões 

giravam em torno do gosto pela leitura literária, preferências, práticas de leitura, ponto 

de vista em relação à leitura de literatura. No segundo questionário os alunos foram 

interrogados quanto às possíveis mudanças em decorrência da leitura dos contos nos 

encontros, emoções despertadas durante a leitura, percepção de si e dos outros, bem 
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como sobre a importância dos hábitos de leitura. Nesta perspectiva, os alunos 

responderam a cinco questões abertas e a três questões de múltipla escolha. 

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 Em primeiro lugar, com os dados obtidos com o primeiro e o segundo 

questionários foram confeccionadas, manualmente, duas planilhas, tentando reunir as 

respostas em categorias. A categorização foi realizada de forma a agrupar as 

respostas que apresentavam a mesma temática ou os mesmos tipos de conteúdo, 

assim, em relação aos benefícios da leitura “Melhora das habilidades linguísticas”, 

englobou respostas em que os possíveis benefícios da leitura eram relacionados ao 

ganho em termos de vocabulário, escrita, pronúncia, ortografia; “Reflexão e 

conhecimento de maneira geral” abarcou respostas que citavam proveito em termos 

de conteúdo informativo, reflexão sobre coisas novas e histórias desconhecidas, 

oferecer outra visão de mundo e conhecimento maior sobre determinados assuntos. 

Quanto à prática de leitura, a categoria “Somente para o colégio/obrigação” incluiu 

respostas que mencionavam a leitura realizada devido à demanda escolar, por 

necessidade; “Lê outras coisas/por outros motivos” abarcou expressões que 

informavam que a leitura era frequente, para conhecimento e por lazer, para passar o 

tempo, atualmente não estava tendo tempo para ler as coisas que gostava; “Lê coisas 

que atraem” abrangeu respostas que mencionavam que a leitura era devido ao fato 

de gostar e por chamar a atenção devido a algum aspecto (drama, suspense, histórias 

baseadas em fatos reais). A seguir, as respostas reunidas em categorias foram 

transportadas para planilhas do software Microsoft Excel para a produção dos gráficos 

e tabela. Por último, foi efetuada a comparação de uma questão considerada com 

potencial para poder ser tomada como expressão concisa do trabalho realizado.        

3.5 RECURSOS UTILIZADOS 
 

Dentre os inúmeros tipos de textos literários – romances, poemas, letras de 

música, contos, crônicas, fábulas, lendas, minicontos, novelas, telenovelas, peças 

teatrais, roteiros de filmes – optou-se por trabalhar com contos, sobretudo contos da 

literatura brasileira. E, os questionários respondidos pelos alunos foram elaborados 

pela pesquisadora e são compostos por perguntas abertas, fechadas e de múltipla 

escolha. Todo o material utilizado foi impresso e disponibilizado aos participantes, ou 
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seja, os questionários, os contos, bem como as breves biografias dos autores 

(APÊNDICE 6) foram distribuídos aos alunos. Além disso, em todos os encontros foi 

utilizada uma lista de frequência dos participantes (APÊNDICE 5). 

 Quanto à estrutura física, foi utilizada a sala de aula da escola que é usada pelo 

grupo de alunos em suas atividades acadêmicas rotineiras. E ainda, a escola, por 

meio da coordenadora pedagógica, ofereceu chá e, em um dos encontros, iogurte, 

durante a realização do curso.   

3.6 DINÂMICA DOS ENCONTROS 

 

 O primeiro encontro iniciou-se com a apresentação de todos os participantes. 

Em seguida, com o objetivo de “aquecimento”, foi lançada a pergunta – Qual é a sua 

lembrança mais remota relacionada à literatura? E, por que esta situação foi 

marcante? Os participantes foram convidados a partilhar com o grupo suas 

lembranças. Depois, foram distribuídas as cópias do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE 1), em duas vias. O Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido foi lido em voz alta, e assinado pelas partes envolvidas. Na continuação, 

foi passada uma lista para ser preenchida com dados de CPF e e-mail (APÊNDICE 

4). O CPF dos alunos foi solicitado para que eles pudessem receber, ao término da 

formação, um certificado de participação em curso de extensão universitária. E 

também, foi distribuído o questionário I para ser respondido pelos participantes.  

 Os encontros seguintes seguiram uma organização similar, em que foram 

disponibilizadas cópias físicas das biografias dos autores dos contos a serem 

abordados, as quais foram lidas em voz alta pela ministrante ou por algum dos 

participantes, os quais se voluntariavam quando convidados a efetuarem a leitura, 

bem como, às vezes, os próprios alunos sugeriam um colega para ler. E, cópias dos 

contos também foram distribuídas aos participantes. 

 É importante salientar que embora o trabalho tenha sido estabelecido com o 

grupo como um todo, foi oferecido a cada um dos alunos uma atenção psicológica, 

um espaço de acolhimento de ideias, de expressão de sentimentos e emoções, 

percepções a respeito dos textos literários lidos, questionamentos, reflexões, 

interpretações e das analogias realizadas com situações vividas. Assim, a 

participação ativa dos alunos foi estimulada em todos os momentos, sem que 
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houvesse imposição alguma de falar, e nenhum tipo de cobrança ou avaliação foi 

realizada, proporcionando um ambiente livre para a colaboração de todos.    

 Dessa maneira, os encontros foram divididos em três momentos. No primeiro 

momento foi realizada a apresentação do autor. A apresentação do autor por 

intermédio de uma breve biografia visava situar o autor no tempo histórico, traçar um 

perfil do escritor e fornecer informações que pudessem contribuir para a compreensão 

do conto, e ainda, suscitar questionamentos e reflexões. O segundo momento foi 

composto pela leitura de um conto de escritor brasileiro selecionado para o estudo. 

Ao término da leitura do conto, os participantes foram convidados a analisar o texto, 

atentando para suas características, bem como, foram motivados a manifestar suas 

impressões, a estabelecer correlações com outros textos ou com situações da vida 

real e emitir suas percepções sobre o sentido do texto. Todos os tipos de 

manifestações foram acolhidos e valorizados. 

3.7 CRONOGRAMA DOS ENCONTROS 

 

 Mês de agosto: dias 14, 21 e 28; 

 Mês de setembro: dias 04, 11 e 18; 

 Mês de outubro: dias 09, 16 e 30. 

3.8 EXPLORAÇÃO DOS TEXTOS 

 

3.8.1 Primeiro encontro 

 Foi distribuída cópia de um fragmento do texto “Os direitos imprescritíveis do 

leitor” (ANEXO 2) extraído do livro “Como um romance” de Daniel Pennac  (2008) para 

o fechamento deste primeiro encontro. Este trecho foi utilizado com o intuito de 

salientar que o leitor detém as rédeas da situação, ou talvez, melhor dizendo, o leitor 

está no controle diante do texto. Essa crença pode então, desencadear a destruição 

de barreiras interpostas entre o leitor e o texto, e assim, quem sabe, estimular o 

contato, a proximidade com o objeto – texto, que tem desse modo, diminuída sua 

preponderância sobre o leitor.   
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3.8.2 Segundo encontro 

 Inicialmente foi disponibilizada aos participantes uma breve biografia de 

Antonio Candido, a qual foi lida em voz alta e comentada. Em seguida, foi distribuída 

uma cópia para cada um dos alunos do texto: “O direito à literatura” (ANEXO 3). Esse 

texto foi apresentado como introdutório ao trabalho com a leitura de textos literários, 

pois aborda aspectos referentes à importância dos textos de ficção para os seres 

humanos e, também, para todas as sociedades. 

3.8.3 Terceiro encontro 

 Foi dada continuidade à leitura e exploração do texto “O direito à literatura” de 

Antonio Candido. 

3.8.4 Quarto encontro 

 O escritor brasileiro Osman Lins foi apresentado. Logo após, iniciou-se a leitura 

do conto “Os gestos” (ANEXO 4). E, a exploração do texto foi realizada com base nas 

seguintes questões: 

1. Qual é a história contada nesse conto? 

2. Quem é o personagem principal? E, quais são suas características? 

3. Que outros personagens fazem parte da trama? 

4. Em que ambiente se passa a história? 

5. Quem narra a história? 

6. Qual é o tema principal do texto? 

7. O texto registra outros temas considerados secundários? Quais? 

8. De que forma os tópicos são abordados? 

9. Por que o autor escolheu este título? 

10. A que tipo de situações o texto remete? 

Foram mencionadas as marcas de impotência traduzidas pelos pensamentos 

de André que expressam negativismo, perda de força e poder, como em: “‘Para 

sempre exilado’, pensou.”; “‘Nunca mais’, insistiu. ‘Nunca. Essa é que é a verdade’”; 

“Deviam saber que isso era impossível: sua voz estava morta. Quando pereceriam os 

olhos? Quando seria a morte da memória?”. As fases da vida citadas no conto também 

foram percebidas, iniciando com a velhice em: “Do leito, o velho André via o céu 

nublar-se [...].”; a infância: “A prima chama-o, à janela; voam cabelos sobre o rosto 

infantil, que sorri.”; a adolescência: “Para ela, a adolescência ainda era uma espécie 
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de conquista nova e absorvente – pensou ele – cegando-a para tudo que não fosse 

as suas próprias belezas ou as que julgava possuir.” E a maturidade: “O rosto inclinado 

olhava-o, frágil, pálido, fosco. Os anos tinham alongado seus traços, definiram-nos, 

[...]”. E, sobretudo a reflexão sobre os gestos: “‘Minhas palavras morreram, só os 

gestos sobrevivem. [...] Só os gestos, pobres gestos...’”. A rudimentariedade dos 

gestos era minimizada em virtude da ausência de  outras opções: “‘Eu pensava nos 

gestos. Em não falar, não escrever. Gesticular, apenas. Eu pensava nos gestos.’”, e 

André chegou à conclusão de que mesmo as palavras, às vezes, são insuficientes 

para a expressão de uma enormidade de pensamentos e emoções “‘[...] Meus gestos 

de hoje talvez não sejam menos expressivos que minhas palavras de antes’.” 

Finalizando com a sensação de aceitação da nova situação de vida. 

Os alunos ao responderem as questões propostas e conversarem sobre suas 

percepções sobre o conto, salientaram, principalmente, as situações vividas pelas 

pessoas que se encontram doentes e não recebem os cuidados necessários e, muitas 

vezes, são quase esquecidas pelos membros da família e pelos amigos.  

3.8.5 Quinto encontro 

Este encontro foi dedicado à leitura do conto “Um apólogo” (ANEXO 5) de 

Machado de Assis (2006). O conto foi examinado em vários aspectos, tais como: 1) 

Narrador: foi constatado que, inicialmente, trata-se de um narrador observador e que, 

em alguns momentos, surge um narrador que se intromete no texto: “Não sei se disse 

que isso se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para 

não andar atrás dela.”, e “[...] para dar a isto uma cor poética.” 2) Discurso: observou-

se a presença de discurso direto, principalmente nos momentos em que a linha e a 

agulha travam uma discussão. 3) Personagens: os principais são a agulha e a linha, 

e os secundários: baronesa, costureira, modista, alfinete, professor de melancolia. 4) 

Espaço: fazem parte do cenário a casa da baronesa e a saleta de costura, bem como, 

são nomeados a caixinha da costureira e o balaio das mucamas. 5) Tempo: o tempo 

cronológico é de quatro dias, como pode-se depreender no trecho: “Caindo o sol, a 

costureira dobrou a costura, para o dia seguinte; continuou ainda nesse e no outro, 

até que no quarto acabou a obra, e ficou esperando o baile.” E o tempo psicológico, 

se torna perceptível no final do conto quando fica evidente que a história se passou 

na memória do narrador. 
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 Enfim, foi constatado que o conto é uma crítica aos costumes, e que ao analisar 

os relacionamentos mostra o individualismo, a vaidade, a competição em busca de 

superioridade e a existência de seres aproveitadores que desfrutam da fama do 

trabalho de outros. E, em relação ao professor de melancolia pôde-se tomá-lo como 

símbolo de pessoas usadas por outros; ao mesmo tempo que chama a atenção para 

a forma como é nominado “professor de melancolia”, ou seja, um professor que ensina 

tristeza.  

3.8.6 Sexto encontro 

 Nesse encontro foi trabalhado o conto “Mineirinho” (ANEXO 6) de Clarice 

Lispector (2016). O conto foi lido com pausas após cada parágrafo, por sugestão dos 

alunos, e teve como objetivo abordar as situações presentes em cada trecho.  

 Algumas informações extratextuais foram compartilhadas com os alunos. 

Assim, segundo Rosenbaum (2010), o texto surgiu em 1969, como crônica, mas 

depois passou a ser lido como conto. Mineirinho (José Miranda Rosa) era um dos 

assaltantes mais temidos do Rio de Janeiro, tinha 28 anos, e estava cumprindo pena 

de 104 anos de prisão no Manicômio Judiciário, de onde fugiu e passou a ser 

procurado pela polícia. Os moradores do lugar (morro) onde morava o viam como um 

congênere de Robin Hood. Ainda, segundo Rosenbaum, o foragido Mineirinho, foi 

atingido por tiros no dia 1º de maio de 1962, num confronto com policiais. Ele foi 

atingido por três tiros nas costas, cinco no pescoço, dois no peito, um no braço 

esquerdo, uma na axila esquerda e um na perna esquerda, a qual já estava fraturada.  

 No primeiro parágrafo observou-se a presença do narrador em 1ª pessoa, que 

narra a história segundo seu ponto de vista. E, que se desdobra em um “nós”, pronome 

utilizado como representante dos que comungam do mesmo ponto de vista. Também, 

já surge nesse primeiro momento o conflito de sentimentos em relação ao Mineirinho. 

A questão social é explicitada por meio da personagem cozinheira e sua relação de 

proximidade com Mineirinho e os sentimentos que a morte dele despertam nela.           

 O segundo parágrafo traz à luz a lei primordial de proteção da vida, isto é, “Não 

matarás”. E, faz um alerta: de que se quem mata está do lado obscuro da vida, a partir 

do momento que avalizamos quem mata nos colocamos na escuridão. Além disso, a 

frase “Ela é a minha maior garantia: assim não me matam, porque eu não quero 

morrer, e assim não me deixam matar, porque ter matado será a escuridão para mim”. 
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A profundidade da frase coloca os policiais que mataram Mineirinho no mesmo 

patamar do criminoso. 

 No terceiro parágrafo fica claro que estamos diante de uma narradora “[...] no 

terceiro me deixa alerta, no quarto desassossegada [...].” Ela descreve então, o 

impacto dos tiros que Mineirinho levou num confronto com policiais.  

  No quarto parágrafo a narradora aponta para uma explicação humanizadora 

ao se referir à “assustada violência” de Mineirinho, e à questão familiar que poderia 

estar no âmago da violência expressa por Mineirinho. É importante lembrar aqui que 

a função paterna é a responsável por impor a lei, os limites, os interditos, isto é, as 

proibições.  O pai é aqui suporte da lei[...] (BETTIS, WEINMANN e PALOMBINI, 2014, 

p. 224) e [...] é aquele que introduz para a criança a castração simbólica, um dizer 

não [...] (BETTIS, WEINMANN e PALOMBINI, 2014, p. 228 grifo nosso). Tudo o que 

em nós encontra-se disfarçado, ou seja, “Tudo o que nele foi violência é em nós furtivo, 

e um evita o olhar do outro para não corrermos o risco de nos entendermos.” É com 

Mineirinho que a violência potencial que está em cada um de nós é colocada à mostra, 

e assim, temos que imediatamente aniquilá-la, o reflexo deste espelho nos choca e 

cega.  

 O quinto parágrafo consolida as duas faces apontadas, isto é, a psicológica e 

a política. E, aprofunda o questionamento do tipo de justiça em vigor, e da sociedade 

que não cuida de seus membros. Além disso, a metáfora do radium, coloca em 

evidência a existência de forças capazes de serem direcionadas a favor ou contra os 

seres humanos. Radium (latim) ou rádio segundo o Dicionário Aurélio é “Elemento de 

número atômico 88, radioativo, metálico, branco-prateado, quimicamente aparentado 

aos alcalinoterrosos” (FERREIRA, 2010). Convém, também, ressaltar a beleza do 

excerto “[...] essa coisa, que em Mineirinho se tornou punhal, é a mesma que em mim 

faz com que eu dê água a outro homem, não porque eu tenha água, mas porque, 

também eu, sei o que é sede; e também eu, não me perdi, experimentei a perdição.” 

Não se perder, mas ter experimentado a perdição pode significar, ter estado na 

perdição, mas ter voltado, ter sido resgatado pelas mãos de alguém, talvez alguém 

como quem oferece água sem nem sequer possuí-la. 

 No sexto parágrafo foi examinada a possibilidade de compreensão da situação 

que envolve o Mineirinho. Para tanto, colocou-se que só há possibilidade de 
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entendimento dos acontecimentos que levaram Mineirinho a ser o que foi, ao sair da 

posição de “sonso” e colocar-se na posição de “doido”, ou seja, contrária à posição 

dos policiais. Assim, pode-se perceber Mineirinho como pessoa fuzilada. 

 No sétimo parágrafo  pôde-se perceber a narradora reafirmando sua 

identificação com Mineirinho, vítima de tantos tiros, a partir do momento em que “[...]o 

primeiro e o segundo tiro [...] de segurança [...]”, são seguidos por outros tantos 

desnecessários à manutenção da ordem, e que atingem brutalmente a sensibilidade 

dela e de todos nós. 

 Em suma, no encerramento do conto a narradora expressa o desejo e a 

preocupação com o “terreno”, que pudemos entender como a estrutura, tanto do ser 

humano quanto das sociedades formadas por ele.  

Um dos alunos relatou que reside em uma favela e que algo parecido ocorreu 

por ocasião da morte de um jovem que tinha problemas com a justiça, pois as pessoas 

comentavam que a morte do rapaz tinha sido merecida que era aquele tipo de situação 

que ele havia provocado e procurado com a vida que levava. Ele e outros alunos 

disseram que é muito fácil ter esse tipo de pensamento e que não haviam, ainda, 

observado esse tipo de situação da perspectiva que aborda o conto.  

3.8.7 Sétimo encontro 

 O trabalho foi iniciado com um breve contato com dados da vida e obra de 

Rachel de Queiroz (2009) e, em seguida, passa-se à leitura do conto “Tangerine-girl” 

(ANEXO 7). O título do conto já anuncia a influência do estrangeiro na narrativa, e 

segundo Palharine (2016), “Tangerine-girl” foi publicado em 3 de setembro de 1944, 

praticamente um ano antes do final da Segunda Guerra Mundial. 

 Considerou-se importante abordar o contexto da criação dessa obra literária. 

Pois, entre os anos de 1941 e 1946 a Segunda Guerra Mundial fez com que militares 

norte-americanos permanecessem por alguns anos em bases militares no nordeste 

brasileiro. Em 1942, o governo brasileiro declara guerra à Alemanha e à Itália, e os 

pracinhas brasileiros combatem ao lado dos aliados. A aliança com os Estados Unidos 

faz com que o prestígio desse país aumente, e o Brasil sofra influência americana em 

vários aspectos, por exemplo, na cultura, na língua e na economia. (SCHNEIDER, 

2010). 
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 Foi destacado que a narrativa começa situando a base aérea dos militares 

americanos em relação à casa de campo, onde encontra-se a protagonista da história, 

e os sobrevoos do dirigível. A partir daí estabelece-se uma comunicação não-verbal 

entre um tripulante do blimp e a menina, que sensibiliza o marinheiro, “[...] e o seu 

coração solitário comoveu-se.”, “O marinheiro agitou-se todo com aquele adeus” e 

“Seu coração atirou-se para a menina num grande impulso agradecido; [...]”, tanto 

quanto desperta alegria na menina “[...] acenou com a toalha, sorrindo e agitando a 

cabeça.” E, ainda, ressaltou-se o encanto da frase: [...] e pensava quão distantes uns 

dos outros vivem os homens, quão indiferentes passam entre si, cada um trancado na 

sua vida.” A relação de amizade e também de cunho romântico estabelecida entre a 

menina e o marinheiro exerceu uma influência agradável sobre os alunos; acreditamos 

que provavelmente devido a um processo de identificação.  

 A influência norte-americana enfatizada na narrativa, foi percebida em vários 

momentos do texto, por exemplo: quando é mencionado que a menina se volta para 

os livros da língua estrangeira, subentendendo que essa língua já era ensinada aos 

habitantes deste país; ao mesmo tempo que destaca os filmes e galãs de 

nacionalidade norte-americana. Na sequência, quando um bilhete é lançado do 

dirigível para a menina como tentativa de tornar concreto o vínculo estabelecido dos 

céus. No entanto, o bilhete fornece pistas de que algum equívoco pode estar sendo 

prenunciado, o que gera sentimentos contraditórios na menina, expressos nas frases: 

“[...] juntos caminhariam até a base, depois dançariam um fox langoroso, ele lhe faria 

ao ouvido declarações de amor[...]”e [...] não iria ao show; não dançaria,[...]”. Esta 

situação de ambivalência de sentimentos parece tocar os participantes. 

 A compreensão de que não se tratava de um único marinheiro surpreendeu 

todos os alunos, que observaram, também as marcas do discurso de moralidade da 

época que ecoaram na protagonista “Decerto pensavam que ela era também uma 

dessas pequenas que namoravam os marinheiros de passagem, quem quer que 

seja... decerto pensavam... Meu Deus do Céu!” Assim, as expectativas dos alunos em 

relação ao encontro da protagonista com o marinheiro foram frustradas. 

 Em síntese, o relacionamento estabelecido entre a menina e os marinheiros do 

dirigível era de satisfação enquanto a relação se mantinha a distância, mas, uma vez 

frente a frente, a relação idealizada se dissolveu dos dois lados. O conto aborda acima 



24 
 

de tudo o estreitamento das relações estabelecidas entre o Brasil e os Estados 

Unidos, e dessa maneira o encontro de culturas diferentes, bem como a idealização 

do outro. 

3.8.8 Oitavo encontro 

 O texto escolhido para esse encontro foi “O homem nu” (ANEXO 8) de 

Fernando Sabino (2009). Este é um texto de 1960. A história é narrada em 3ª pessoa, 

de maneira humorística, utilizando linguagem simples. O conto apresenta uma 

estrutura composta por uma situação preliminar, a complicação, e o desenlace. Além 

disso, foram abordados os seguintes aspectos referentes ao texto: narrador, espaço, 

tempo, personagem principal e personagens secundários.  

 Os alunos questionaram sobre a referência a Kafka na frase “Percebeu, 

desorientado, que [...] começava a viver um verdadeiro pesadelo de Kafka, [...]”, então 

foi explicado que “pesadelo de Kafka” faz referência ao escritor tcheco Franz Kafka, 

autor de romances e contos extraordinários, repletos de situações que causam medo 

e pânico, como as que povoam os pesadelos. E, na continuidade da frase, tem-se “[...] 

instaurava-se naquele momento o mais autêntico e desvairado Regime de Terror!”, 

onde “Regime de Terror”, também foi motivo de indagação, ao que foi respondido que 

se refere aos anos de 1793 e 1794, período da Revolução Francesa, no qual foram 

mortos, na guilhotina, pessoas que se opunham ao governo, tais como o rei Luís XVI 

e sua esposa, a rainha Maria Antonieta. 

 Observou-se que o personagem principal, o homem nu, é tomado por fortes 

emoções em vários momentos, inicialmente no fechamento da porta atrás de si, 

“Aterrorizado, precipitou-se até a campainha e, depois de tocá-la, ficou à espera, 

olhando ansiosamente ao redor.”; depois, “[...] sempre a segurar nas mãos nervosas 

o embrulho [...]” e “Tomado de pânico, olhou ao redor,[...]”. Situações emocionais 

vividas pelo protagonista que são discutidas pelos alunos.  

 Foi comentado, também que o autor do conto não demonstra ter nenhuma 

intenção moralizadora em relação à nudez, no entanto não deixa de mencionar o 

quanto a nudez é percebida pela sociedade como algo imoral, independentemente de 

sua razão de ser, o que se apresenta no discurso e atitudes da velha do apartamento 

vizinho “Valha-me Deus! O padeiro está nu! E correu ao telefone para chamar a 

radiopatrulha: – Tem um homem pelado aqui na porta!” e dos outros vizinhos “– É um 
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tarado! – Olha, que horror! – Não olha não! Já pra dentro, minha filha!”. Reproduzindo 

dessa maneira comportamentos que podem ser observados no dia a dia em 

sociedade. 

3.8.9 Nono encontro 

 Nesse encontro foi trabalhado o conto “Uma vela para Dario” (ANEXO 9) do 

escritor curitibano Dalton Trevisan. Deu-se início com a leitura de uma sucinta 

biografia do autor. E, após à leitura do conto, foram abordadas algumas características 

do texto e os aspectos que mais chamaram a atenção dos participantes. Quanto aos 

elementos constitutivos do conto foram destacados os seguintes: 1) Personagens: 

Dario (personagem principal); no texto encontra-se uma profusão de personagens 

secundários, não nomeados e muitas vezes apenas designados por uma 

característica, uma atividade ou pelo espaço físico que ocupam na narração. 2) 

Espaço: calçada de uma rua qualquer. 3)Tempo: três horas. 4) Narrador: narrador 

observador. 

 Destacou-se o fato de que o narrador não define o centro urbano onde a história 

ocorre, no entanto, pôde-se supor que a história se desenvolve em Curitiba por 

sabermos que o autor tem como local preferido para suas histórias a cidade onde 

reside. Também, pôde-se perceber outro sinal muito característico de Curitiba, lugar 

onde a chuva é presença constante, “[...] guarda-chuva no braço [...]”, “[...] calçada, 

ainda úmida de chuva” e “[...] desbotado pela chuva.” O clima chuvoso é uma 

característica da cidade de Curitiba que salta aos olhos de todos. 

 A morte de Dario é anunciada pela frase: “Enxame de moscas lhe cobrem o 

rosto, sem que faça um gesto para espantá-las.” E, o uso da palavra “incidente” 

chamou a atenção. Segundo o dicionário Aurélio (FERREIRA, 2010) incidente é aquilo 

“que incide, ocorre, sobrevém; superveniente”, e também “circunstância acidental; 

episódio; aventura, peripécia”. Mas, foi sobretudo pelo contexto textual em que a 

palavra está inserida, que o vocábulo perturbou, “Ocupado o café próximo pelas 

pessoas que apreciam o incidente e, agora, comendo e bebendo, gozam as delícias 

da noite.” (grifo nosso). Assim, a morte de Dario, naquelas circunstâncias em nada 

altera a maneira como as pessoas se sentem e como se comportam. Elas continuam 

a agir como se o acontecimento fosse extremamente banal. 
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 Foi salientada a formação da aglomeração, “Registra-se a correria de uns 

duzentos curiosos [...]”, e colocado em evidência, também, que o que atrai as pessoas 

não é o fato de Dario estar morto na calçada, mas a presença da polícia “O carro 

negro investe a multidão.” Dario, já sem vida é totalmente negligenciado “Várias 

pessoas tropeçam no corpo de Dario, pisoteado dezessete vezes.” O fato de Dario ser 

pisoteado reforça o descaso das pessoas ao redor e confirma a suposição de que não 

é ele quem atrai a atenção do público, mas a polícia. (grifo nosso).  

  A apropriação dos pertences de Dario e sua morte indolor está em oposição à 

atitude de três personagens, o “rapaz de bigode” que solicita aos passantes espaço 

para Dario “[...] pede aos outros que se afastem e o deixem respirar”, o “senhor 

piedoso” que mesmo sabendo que Dario está já sem vida, trata-o como seu 

semelhante, com respeito e comiseração “[...] dobra o paletó de Dario para lhe apoiar 

a cabeça. Cruza as mãos no peito”, e tenta inutilmente fechar seus olhos e boca. E, 

“Um menino de cor e descalço [...]”, que acende uma vela para Dario que “[...] apaga-

se às primeiras gotas de chuva, que volta a cair.”, este menino, também, discriminado 

e marginalizado por ser negro e pobre.  

 O texto desvela a curiosidade urbana perversa, e contrapõe à solidariedade e 

compaixão, à indiferença e invasão do espaço pessoal, esta invasão relacionada a 

usurpação dos bens de Dario. Concebeu-se, também, a possibilidade de traçar uma 

comparação com o conto “Mineirinho” de Clarice Lispector, no qual a morte do bandido 

perpetrada pelos policiais, causa mais comoção do que a morte de um transeunte 

comum do conto de Trevisan. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Verificou-se que 29,41% dos alunos disseram não gostar de ler (GRÁFICO 1) 

e 82,35% informaram que leem apenas às vezes ou raramente. Essa situação chama 

a atenção, principalmente, por se tratar de um grupo de estudantes de curso técnico 

de formação de docentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental I, e que trabalharão 

com o ensino de leitura e escrita. Alguns alunos comentaram estar cursando o Ensino 

Médio Técnico como uma opção para o mercado de trabalho, mas que o interesse 

maior é a realização de vestibular para outra área de atuação. No entanto, sabe-se 

que esta justificativa não isenta os alunos da necessidade de ler, pois a aprovação no 

vestibular depende muito da aquisição de conhecimentos obtidos por meio de estudo. 

Segundo Michèle Petit (2013), todos são unanimes em afirmar que os jovens não 

leem, e que a intenção de que gostem de ler se vincula a uma obrigatoriedade, o que 

faz com que a interpretação seja de que devem gostar de ler para atender as 

demandas dos pais e professores. Esta situação é demonstrada por 35,29% dos 

alunos que responderam que leem apenas para as atividades escolares, porém 

29,41% informaram que leem outras coisas ou por outros motivos, 23,52% que leem 

coisas que atraem e 5,88% que leem para o colégio e porque gostam (GRÁFICO 2). 

Michèle Petit (2013, p. 38), também afirma que: “Se muitos jovens resistem aos livros, 

talvez seja também porque querem que eles os ‘engulam’ a todo custo.” 

 

 

Gráfico 1: Gosto pela leitura. 

70,58%
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Gosto pela leitura

Gosta de ler

Não gosta de ler
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Gráfico 2: Prática de leitura.  

 

 No que tange aos benefícios que a leitura pode proporcionar, todos os alunos 

reconheceram que a leitura é proveitosa, sendo que 47,05% creditam à melhora das 

habilidades linguísticas e 41,17% à possibilidade de reflexão e conhecimento de 

maneira geral (GRÁFICO 3). Inclusive, uma das respostas postula que: “[...] a prática 

da leitura já é um benefício”. Jouve (2012), ressalta que historicamente a palavra 

literatura estava vinculada ao domínio de conhecimento oriundo das leituras 

realizadas, e devido a isso visa entusiasmar tanto esteticamente quanto 

intelectualmente. Assim, “[...] o trabalho sobre a linguagem é sempre recebido ao 

mesmo tempo como um trabalho sobre o sentido.”, diz Jouve (2012, p. 36).  
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Gráfico 3: Tipos de benefícios de leitura. 

 

 Ao se manifestarem sobre obras literárias que marcaram seus percursos 

enquanto leitores, 58,82% dos alunos citaram as obras, demonstrando que “Algumas 

obras apontam, com efeito, para dimensões fundamentais do ser humano, às quais, 

por definição somos sempre sensíveis.” (JOUVE, 2012, p.123). É importante destacar 

aqui a amplitude de uma das respostas obtidas: “Carrego tudo que li comigo, todo livro 

marca certo momento”. Entretanto, 29,41% responderam não terem lido algo para ser 

colocado em destaque. 

 Em relação às leituras com as quais têm mais afinidade, que mais se 

identificam, as respostas foram bastante diversificadas, no entanto, o romance foi 

designado como preferido por 23,52% dos alunos, seguido de literatura infantil e 

contos, ambos com 11,76% de predileção. Jouve (2012) se refere à tese de Pavel ao 

mencionar que o romance atrai por ter como foco de atenção o ser humano 

compreendido em seu laborioso estar no mundo. Além disso, sabe-se que o romance 

é um dos gêneros de mais fácil acesso às pessoas, mais divulgados e vistos no 

ambiente educacional, e ainda, talvez, ele se apresente de forma mais clara aos 

processos de identificação. 

 O levantamento dos dados obtidos no questionário II, revelou que para 71,42% 

dos alunos a participação nos encontros despertou ou aumentou o interesse pelos 
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textos literários, em contrapartida 28,57% declaram que os encontros foram um pouco 

efetivos neste sentido (GRÁFICO 4). Michèle Petit (2009, p. 144) sustenta que, 

geralmente o gosto pela leitura é desenvolvido no seio familiar, mas também, é uma 

situação de encontro com outras pessoas que possam introduzir ou facilitar o acesso 

ao mundo literário. 

  

 

Gráfico 4: Se a participação nos encontros despertou ou aumentou o interesse pela leitura literária. 

 

 Quanto à possibilidade de estabelecer relações entre a leitura dos contos e as 

situações da própria vida, 85,71% responderam afirmativamente, e citaram que isso 

se deu devido às situações do dia a dia, às questões referentes às situações que 

podem ocorrer em favelas e pelo motivo de possibilitar reflexões; a negativa de 

14,28% foi justificada por só ter relacionado à sociedade como um todo. De fato, “Ao 

nos envolvermos em um mundo que não é a realidade, mas que se assemelha a ela, 

as ficções nos levam, portanto, a reavaliar o mundo onde vivemos” (JOUVE, 2012, p. 

121). Dessa maneira, é ratificada a percepção de 85,71% dos alunos do 

favorecimento da atitude de reflexão da leitura de literatura. E, ainda, a leitura por 

propiciar momentos de reflexão pode ser uma ferramenta auxiliar para fazer 

adequações e mudanças de trajetos de vida (PETIT, 2009, p. 53). 
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Ao se manifestarem sobre o auxílio que as obras literárias podem exercer na 

compreensão de si mesmo e dos outros, as respostas de confirmação desta afirmação 

foram unânimes, sendo que 57,14% apresentaram como motivo o fato dos textos 

despertarem para reflexões (GRÁFICO 5). Nessa perspectiva, Jouve assinala que o 

contato com textos literários torna possível conhecermos mais sobre nós mesmos. E, 

ainda, em relação ao conhecimento dos outros, Michèle Petit (2009, p. 84-85) 

menciona que: 

 

Esta abertura para o outro pode assim realizar-se por meio da identificação, 

quando nos colocamos no lugar da experiência do outro, sobretudo por meio 

da leitura dessas histórias ‘vividas’, que fascinam muitas pessoas. Pode 

também se dar graças a um conhecimento suplementar, que confere um 

domínio suficiente para que não se sinta mais medo do outro. 

 

 

Gráfico 5: Motivos pelos quais a leitura auxilia na compreensão de si e dos outros. 

 

Michèle Petit (2013, p. 79), afirma que “O livro se oferece como uma tela, 

permite dizer emoções e angustias [...]”, assim, ao nomear as sensações e emoções 

que surgiram em decorrência da leitura dos contos realizadas nos encontros, 71,42% 

dos alunos aludiram à surpresa, 57,14% à alegria e à tristeza, 42,85% à raiva e ao 
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alívio (TABELA1). Mas, em outra direção aponta Jouve (2012), ao alegar que as 

emoções experimentadas não estão em consonância com as emoções reveladas pelo 

texto, mas que elas derivam de cada leitor. Naturalmente, acreditamos que esses dois 

posicionamentos não se excluam mutuamente, pelo contrário, eles evidenciam as 

inúmeras possibilidades de vinculação que podem se estabelecer. 

 

Emoções e sensações causadas pela 
leitura dos contos 

Surpresa 71,42% 
Alegria 57,14% 
Tristeza 57,14% 
Raiva 42,85% 
Alívio 28,57% 
Vergonha 14,28% 
Relaxamento 14,28% 
Nervosismo 14,28% 
Medo 14,28% 
Humor 14,28% 
Obs: os estudantes puderam citar mais de um 

tipo de reação. 
 
  

Tabela 1 – Emoções e sensações causadas pela leitura dos contos. 

 

 Ao se manifestarem sobre possíveis mudanças em relação ao como estavam 

se sentindo antes e como se sentiram após cada um dos encontros, a maioria dos 

alunos (85,71%) referiu perceber diferença devido a transformações de várias ordens, 

tais como: sensação de relaxamento, ansiedade diminuída, calma, melhora no humor, 

novas visões de mundo. E, quanto a contribuição dos encontros para a modificação 

do modo de visão da leitura de literatura, 71,42 % dos estudantes relataram 

transformação e deram como razão, por exemplo: “Sim, pois antes via como chato e 

desagradável, hoje vejo como reflexivo” e “Sim, porque eu não achava muito legal ler, 

mas agora com esses contos, quero conhecer mais, e mais.” Uma resposta 

consolidando a relevância da literatura, foi expressa da seguinte maneira: “Na 
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realidade afirmou o conceito que eu já tinha formado, a literatura é importante.” Além 

disso, obtivemos uma sentença na qual o(a) estudante coloca que houve “mais ou 

menos” uma diferença, mas que ocorreu dessa maneira devido às características 

pessoais de não gostar de ler, ter pouca paciência e concentração para esse tipo de 

atividade. 

 Foi realizada uma comparação dos dados dos alunos que responderam aos 

dois questionários. Assim, verificou-se que 57,14% haviam informado gostar de ler e 

42,85% não gostar de ler.  Dos estudantes que mencionaram não gostar de ler, no 

primeiro questionário, 33,33% declararam no segundo questionário, que a 

participação nos encontros despertou ou aumentou o interesse pela leitura, e 66,66% 

deles disseram que isso aconteceu um pouco. Os que asseguraram no primeiro 

questionário gostar de ler, foram unânimes em afirmar que a leitura dos contos 

contribuiu para despertar ou aumentar a curiosidade pela leitura de obras literárias. 

Michèle Petit (2010) alega que no Brasil, como em outros países, difundir o prazer 

pela leitura é uma tarefa difícil, principalmente quando os jovens são oriundos de 

meios economicamente desfavorecidos. Mas, a atenção, o respeito e o acolhimento 

oferecidos aos adolescentes em grupos de leitura pode possibilitar transformações 

em relação à visão adquirida sobre a leitura de obras literárias.  

Quanto à experiência de leitura de textos literários realizada na escola, na qual 

está apoiado este estudo, é preciso considerar que houve uma mudança em relação 

aos lugares que os alunos ocuparam na sala. Os encontros ocorreram na sala de aula 

do grupo, e se iniciaram formando um grande semicírculo, que a medida que o tempo 

passava foi se tornando cada vez menor, com a aproximação de todos, até que no 

penúltimo encontro um dos estudantes sugeriu que ocupássemos a mesa do 

professor, pois era uma mesa grande o suficiente para nos acomodar. Outro dado 

relevante é que uma das alunas no início estava sentada em um dos cantos do fundo 

da sala, e se mostrou contrariada com o pedido de que ocupasse um lugar no 

semicírculo, respondendo que depois se juntaria ao grupo, situação esta que foi aceita 

e respeitada. E, na sequência essa aluna tomou um lugar junto aos outros, foi uma 

das mais assíduas, se aproximando cada vez mais, até sentar-se ao lado da 

ministrante do curso, no último encontro.    
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 Portanto, encontros podem oferecer a possibilidade de se instituir um outro tipo 

de vínculo com a leitura literária. Para tanto, muitas vezes, é necessária uma pessoa 

próxima, um professor, um bibliotecário, alguém que possa transmitir o amor pelos 

livros e que dê liberdade para que a relação entre texto e leitor se estabeleça. (PETIT, 

2013). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a realização deste estudo partiu-se do pressuposto de que a leitura de 

obras literárias faz parte da formação humana e desenvolve, também, uma função 

terapêutica. Em virtude disso, deve-se salientar, que a abordagem deste estudo sendo 

de cunho qualitativo do tipo etnográfico não visou um resultado final, mas oportunizar 

uma experiência vinculada à leitura de literatura, e também, dela poder extrair dados 

que estimulem a reflexão sobre a percepção, o vínculo instituído com a ação de ler e 

as possíveis relações que os jovens podem estabelecer com a leitura de obras  

literárias. Em razão dessa realidade, o caminho percorrido na execução desse 

trabalho, provavelmente, foi mais significativo e mais importante do que os dados 

alcançados em sua finalização. 

Percebeu-se que os alunos no início de cada um dos encontros mostravam-se 

agitados (movimentando-se e falando sem se importarem se estavam ou não sendo 

ouvidos, cada um preso ao seu monólogo pessoal) então, ao começarmos com a 

organização da sala em semicírculo, e após a leitura do conto escolhido para aquele 

momento, os estudantes pareciam se tranquilizar. Assim, se estabeleceu em todos os 

momentos um clima calmo e convidativo à participação com ideias, interpretações e 

reflexões sobre o texto. Dessa maneira, o compartilhamento de opiniões foi 

crescendo, demonstrando que a leitura conduz o leitor a desbravar mundos, amplia 

horizontes, promove o encontro consigo mesmo e com os outros. Assim, a leitura 

permitindo o acesso a todos os aspectos da existência humana, exerce, também uma 

função terapêutica. 

Os encontros realizados com o grupo de alunos foram desafiadores, agradáveis 

e enriquecedores. Outro aspecto a ser levado em conta foi a escolha dos contos 

brasileiros a serem propostos, tarefa esta que gerou dúvidas pela variedade de contos 

apreciados para o trabalho. Em vista disso, a escolha de um texto sempre significou 

deixar outros de lado. Além disso, a lista de contos escolhidos antes do início, foi 

modificada no decorrer dos encontros a partir do feedback dos estudantes. A 

participação dos alunos no curso sofreu a interferência de várias situações, alheias à 

vontade dos participantes e da coordenação escolar, oriundas, principalmente, da 

etapa educacional em que os alunos se encontravam, tais como: preparativos para a 

formatura (fotos, etc.), realização de atividades de prática de docência, entrega de 
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trabalhos de final de curso, proximidade do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) 

e vestibular. Devido a algumas dessas situações foram cancelados dois encontros e 

um foi transferido. E ainda, estar na posição daquele que mostra o caminho, e, 

principalmente, daquele que está entre o texto e os estudantes, situação que demanda 

ao mesmo tempo, suporte teórico e habilidade no trato com os outros, não é fácil, mas 

é cativante e engrandecedor. Pois, é por meio da discussão, troca de ideias, 

colaboração e contestação que ocorre a compreensão e interpretação, bem como, 

são estabelecidas relações com outros textos e com outras circunstâncias. 

Enfim, todo o processo percorrido neste estudo propiciou um conhecimento 

maior sobre a relação que os estudantes adolescentes estabelecem com a leitura 

literária, bem como, reforçou a afirmação dos teóricos, que os jovens desenvolvem o 

gosto e a prática da leitura de literatura se eles experimentam situações agradáveis, 

em ambiente acolhedor, que possibilitem o envolvimento e a livre expressão em 

relação aos textos, sem cobranças. Cremos que a literatura desvela um mundo que a 

consciência desconhece, que os olhos não alcançam, e que aos braços está 

inacessível. 
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APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ  

DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS 

MODERNAS 

_____________________________________________________________________________ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título da pesquisa: Literatura terapêutica e formação humana: uma experiência na escola  

Nome da professora orientadora: Cláudia Helena Daher 

Nome da aluna: Claudia Maria Seffrin 

Eu, _________________________________________________________________, concordo em 

participar da pesquisa “Literatura terapêutica e formação humana: uma experiência na escola”, 

que faz parte da disciplina de Prática de Pesquisa em Educação II, e que tem por objetivo, oportunizar 

aos estudantes do Ensino Médio uma experiência de proximidade com textos literários, especificamente 

contos, visando vivenciar momentos de fruição, identificação, empatia, e mesmo, sentimento de 

oposição e indignação, inclusive a tomada de consciência do mundo interno, da intersecção deste com 

o mundo da ficção e com o mundo real. Ademais, estimular a prática de leitura de literatura, mostrando 

a riqueza do texto (sua linguagem repleta de significação, o sentido, a simbologia contida e a beleza).  

Estou ciente de que a participação incluirá a presença no curso de mesmo nome, com frequência mínima 

de 80 %, para obtenção de certificação, bem como, o preenchimento de dois questionários, um no início 

dos encontros e outro no final.  

Autorizo a utilização dos dados informados por mim, para a realização do estudo. Tenho conhecimento 

do seu caráter científico, sendo minha participação voluntária. Estou ciente de que as informações serão 

tratadas de forma anônima e sigilosa, não havendo identificação e de que não sofrerei nenhum tipo de 

sanção ou prejuízo, caso me recuse a participar ou me decida a qualquer momento a desistir da minha 

participação. 

Tendo em vista o conteúdo acima apresentado, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu 

consentimento em participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo de consentimento, e 

autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

 

____________________________   ____________________________ 

  Assinatura do participante da pesquisa                                       Assinatura do pesquisador                  

 

Colombo, ___ de ___________________de 2019. 

Contato do Pesquisador Responsável: 

Claudia Maria Seffrin – E-mail: claudiaseffrin@terra.com.br 

mailto:claudiaseffrin@terra.com.br
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APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO I 

Nome/Pseudônimo: __________________________________________________ Data:___________ 

1 – Gosta de ler?                  Sim (     )              Não (     ) 

2 – Como é sua relação com a leitura? Você lê somente para o colégio ou costuma ler por outros 

motivos? 

       _______________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

3 – Com que frequência lê textos literários (poesia, conto, romance, quadrinhos, etc.)? 

Frequentemente – algumas vezes por semana (     )            Às vezes – algumas vezes por mês (     )               

Raramente – algumas vezes por ano (     )                              Nunca (     ) 

4 – As leituras que faz despertam pensamentos, reflexões? Explique. 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

5 – O que acha da atividade de leitura de literatura? 

Prazerosa (     )        Neutra (     )        Aborrecida (     )         Relaxante (     )          Estimulante (     )           

Outro (     ) Qual:______________________________________________________________ 

6 – Do seu ponto de vista a leitura pode trazer benefícios? Explique. 

       _______________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

7 – Já leu algo que marcou sua vida? (Explique, e cite qual foi o livro que marcou). 

       _______________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

8 – Com qual tipo de leitura tem mais afinidade, que mais se identifica? Por que ocorre essa 

identificação? 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3 – QUESTIONÁRIO II 

Nome/Pseudônimo: __________________________________________________ Data:___________ 

1 – A leitura dos contos, realizada nos encontros, despertou ou aumentou o interesse pela leitura de 

literatura?                             Sim (     )              Não (     )            Um pouco (     ) 

2 – Foi possível estabelecer relações entre os contos e as situações de sua vida? Explique. 

       _______________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

3 – Os contos proporcionaram momentos de reflexão? 

Sempre (     )            Às vezes  (     )                   Raramente (     )                              Nunca (     ) 

4 – O trabalho com os textos literários pode auxiliar na compreensão de si mesmo e dos outros? 

Justifique. 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

5 – Na leitura dos contos algumas emoções ou sensações surgiram? Quais? 

Alegria (     )        Tristeza (     )        Raiva (     )         Alívio (     )          Surpresa (     )           

Nervosismo (     )        Vergonha (     )        Medo (     )          Outras:________________________ 

6 – Ao final de cada encontro de leitura de contos, você percebeu mudança em relação ao modo 

como estava se sentindo naquele dia e depois do encontro? Explique. 

       _______________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

7 – Você acredita que ter o hábito de ler é importante para a vida? Por quê? 

       _______________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

8 – A participação nos encontros fez com que você mudasse a sua visão sobre a leitura de literatura? 

Explique. 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 4 – DADOS DOS ALUNOS PARTICIPANTES 

 

 

Nome (letra de forma) CPF E-mail 
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APÊNDICE 5 – LISTA DE FREQUÊNCIA 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

CURSO: LITERATURA TERAPÊUTICA E FORMAÇÃO HUMANA: UMA EXPERIÊNCIA NA ESCOLA 

Nome completo 14/08 21/08 28/08 04/09 11/09 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

CURSO: LITERATURA TERAPÊUTICA E FORMAÇÃO HUMANA: UMA EXPERIÊNCIA NA ESCOLA 

Nome completo 18/09 25/09 
CANCELADO       

02/10 
CANCELADO  

09/10  16/10 30/10 
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APÊNDICE 6 – BIOGRAFIA SUCINTA DOS AUTORES 

 

Antonio Candido, nasceu em 1918 no Rio de Janeiro e faleceu em São Paulo em 2017. Foi 
sociólogo, ensaísta, crítico literário e professor. Ingressou no curso de Direito da Faculdade 
de Direito do Largo São Francisco e também no curso de Ciências Sociais da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, aos 21 anos. Desistiu do curso de Direito no 
5º período e concluiu o curso de Ciências Sociais. Iniciou no corpo docente da USP, como 
professor assistente, na cadeira de Sociologia e, em 1945 assumiu a cadeira de Literatura 
Brasileira. Ensinou Literatura Brasileira na Universidade de Paris e foi professor visitante de 
Literatura Brasileira Comparada nos Estados Unidos. Recebeu vários prêmios, entre eles o 
Prêmio Jabuti (1965) e o Prêmio Camões (1998). 
https://www.ebiografia.com/antonio_candido/ 

 

Osman Lins 

Escritor brasileiro, Osman nasceu em 05 de julho de 1924, em Vitória de Santo Antão, 
Pernambuco. Sua mãe faleceu logo após seu nascimento. Estreia com o romance “O 
visitante” em 1955. Dois anos depois publica o conto “Os gestos” em 1957, coroado com o 
Prêmio Monteiro Lobato, de São Paulo. Em 1961 escreve a peça “Lisbela e o prisioneiro”, 
publicada em livro em 1964, adaptada para o cinema em 2003, obtendo grande sucesso. 
“Avalovara”, uma de suas principais obras foi traduzida para diversas línguas. Faleceu em 
São Paulo, aos 54 anos, em 8 de julho de 1978.  

https://www.ebiografia.com/osman_lins/ e https://educacao.uol.com.br/biografias/osman-
lins.htm 

 

Machado de Assis (Joaquim Maria Machado de Assis) nasceu no Rio de Janeiro em 21 de 
junho de 1839 e faleceu nessa mesma cidade em 29 de setembro de 1908. Foi jornalista, 
contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Participou da fundação da Academia 
Brasileira de Letras e foi seu primeiro presidente. Seu pai era pintor e dourador. Pouco se 
sabe de sua infância e início da adolescência, mas sabe-se que perdeu a mãe muito cedo. 
Sem muitos recursos, Machado estudou da forma que lhe foi possível. Aos 14 anos publicou 
seu primeiro trabalho no Periódico dos Pobres. Foi nomeado primeiro oficial da Secretaria de 
Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, o que permaneceu sendo 
seu meio de sobrevivência. Intensificou sua colaboração em jornais e revista. Deu 
continuidade ao trabalho literário com a publicação de seus livros e obras-primas. É 
considerado o maior escritor brasileiro e um dos maiores de língua portuguesa. 

Disponível em: http://www.academia.org.br/academicos/machado-de-assis/biografia 

 

Clarice Lispector (Haya Pinkhasovna Lispector) é uma das mais importantes escritoras 
brasileiras (naturalizada), nasceu no dia 10 de dezembro de 1920 na cidade ucraniana de 
Tchetchelnik. Seus pais passaram os primeiros momentos da vida de Clarice fugindo da 
perseguição aos judeus durante a Guerra Civil Russa (1918-1920). Clarice estudou várias 
línguas (português, francês, hebraico, inglês, iídiche) e teve aulas de piano. Era boa aluna na 
escola e gostava de escrever poemas. Sua mãe morre em 1930. Em 1939, com 19 anos, 
ingressa na Escola de Direito da Universidade do Brasil e começa a dedicar-se à sua grande 
paixão: a literatura. Fez cursos de antropologia e psicologia. Após a morte de seu pai, em 
1940, Clarice começa sua carreira de jornalista. Em 1943, casa-se com o Diplomata Maury 
Gurgel Valente, com quem teve dois filhos. Recebeu diversos prêmios dentre eles o Prêmio 
da Fundação Cultural do Distrito Federal e o Prêmio Graça Aranha. Clarice falece no dia 09 

https://www.ebiografia.com/antonio_candido/
https://www.ebiografia.com/osman_lins/
https://educacao.uol.com.br/biografias/osman-lins.htm
https://educacao.uol.com.br/biografias/osman-lins.htm
http://www.academia.org.br/academicos/machado-de-assis/biografia
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de dezembro de 1977, na cidade do Rio de Janeiro, vítima de câncer de ovário. Disponível 
em: https://www.todamateria.com.br/vida-e-obra-de-clarice-lispector/ 

 

Rachel de Queiroz (1910-2003) foi escritora, jornalista, tradutora e teatróloga. Rachel de 
Queiroz diploma-se professora no Colégio Imaculada Conceição em 1925, com apenas 15 
anos. Em 1930 ingressa na literatura com a publicação do romance "O Quinze", uma obra de 
fundo social, profundamente realista na sua dramática exposição da luta secular de um povo 
contra a miséria e a seca. Foi a primeira mulher eleita para a Academia Brasileira de Letras 
em 4 de agosto de 1977. Recebeu diversos prêmios, entre eles o Prêmio da Fundação Graça 
Aranha, o Prêmio Machado de Assis (1957) pelo conjunto de sua obra e o Prêmio Luís de 
Camões (1993), sendo a primeira mulher a receber essa honraria. Em 1992, com 82 anos, 
Rachel de Queiroz publicou “Memorial de Maria Moura”. O romance conta a vida de Maria 
Moura, órfã, que se envolve em brigas com seus primos, por uma questão de herança de 
terras. A obra foi adaptada para a televisão e foi um sucesso de audiência. Disponível em: 
https://www.ebiografia.com/rachel_queiroz/ 

 

Fernando Sabino (Fernando Tavares Sabino) nasceu em Belo Horizonte, no dia 12 de 
outubro de 1923 e faleceu no Rio de Janeiro, em 2004. Sabino foi escritor, jornalista e editor. 
Aos 13 anos tem um conto policial publicado na revista “Argus” da Secretaria de Segurança 
de Minas Gerais. Em 1941 ingressa na Faculdade de Direito de Minas Gerais, mas conclui o 
curso em 1946, no Rio de Janeiro, para onde mudara-se dois anos antes. Trabalha no 
Escritório Comercial do Brasil e depois no Consulado Brasileiro, em Nova York. De Nova York 
envia crônicas para jornais do Rio de Janeiro. Em seu retorno ao Brasil ocupa o cargo de 
escrivão da Vara do Órfãos e sucessões, e, também, escreve para a revista “Manchete” e 
para vários jornais. Recebeu o Prêmio Jabuti pelo romance “O grande Mentecapto” e foi 
condecorado com a Ordem do Rio Branco no grau de Grã-Cruz pelo governo brasileiro. 
Disponível em: https://www.ebiografia.com/fernando_sabino/ 

 

Dalton Trevisan nasceu em Curitiba, no dia 14 de junho de 1925. É escritor e advogado 
formado pela Faculdade de Direito do Paraná. Iniciou na literatura com “Sonata ao Luar” 
(1945). Em 1946, dirige o grupo que publica a revista literária “Joaquim”, que circulou entre 
1946 e 1948. A revista continha seus primeiros trabalhos. A obra do escritor considera os 
episódios sofridos e angustiantes do dia a dia da cidade de Curitiba. Dalton Trevisan ganhou 
notoriedade nacional com “Novelas Nada Exemplares” (1959). Consagrado ao conto publicou 
apenas um romance “A Polaquinha” (1985). Recebeu diversos prêmios, entre eles: o Prêmio 
Camões (2012), pelo conjunto da obra; o Prêmio Jabuti de Câmara Brasileira do Livro; o 
Prêmio Ministério da Cultura de Literatura (1996). Devido ao seu isolamento é conhecido 
como “O Vampiro de Curitiba”, livro publicado em 1965. É considerado como um dos maiores 
contistas vivos do Brasil. Disponível em: https://www.ebiografia.com/dalton_trevisan/                                
https://www.lpmeditores.com.br/site/default.asp?TroncoID=805134&SecaoID=948848&Subs
ecaoID=0&Template=../livros/layout_autor.asp&AutorID=55  
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ANEXO 1 – “OS DIREITOS IMPRESCRITÍVEIS DO LEITOR” 
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ANEXO 2 – “O DIREITO À LITERATURA” DE ANTONIO CANDIDO 
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ANEXO 3 – “OS GESTOS” DE OSMAN LINS 
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ANEXO 4 – “UM APÓLOGO” DE MACHADO DE ASSIS 
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ANEXO 5 – “MINEIRINHO” DE CLARICE LISPECTOR 
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ANEXO 6 – “TANGERINE-GIRL” DE RACHEL DE QUEIROZ 
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ANEXO 7 – “O HOMEM NU” DE FERNANDO SABINO 
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ANEXO 8 – “UMA VELA PARA DARIO” DE DALTON TREVISAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


