
FLÁVIO M
OREIRA DA COstA

Os MELHOrEs 
CONTOS fANTáStIcOs

…nada mais borgiano, avant la lettre, 
do que esta mistura de vigília e sono 
(sonho), realidade e imaginário se 
confundindo numa coisa só. Eis uma 
vertente constante da literatura 
fantástica de todos os tempos. E em 
poucas linhas. (Sobre conto de Wu 
Cheng’en, séc. XVI)

Foi ele quem consolidou e 
introduziu definitivamente o 
fantástico na literatura, no século 
XIX, espalhando sua influência por 
todo o mundo — da França […] aos 
nossos românticos… (Sobre E.T.A. 
Hoffmann)

“William Wilson” […] antecipa 
“Borges e eu” e outros textos do 
autor de O Aleph. Leia com cuidado, 
leitor — quem sabe duas vezes. 
(Sobre conto de Edgar Allan Poe) 

…esse link invisível entre loucura e 
literatura fantástica… (Sobre conto de 
Guy de Maupassant) 

…o delírio é puro fantástico, e o 
fantástico é delírio transcriado. Um 
olhar sobre o mundo que a história 
jamais registra — só as histórias, as 
ficções. E um autor quase ausente 
dos catálogos editoriais brasileiros. 
(Sobre Villiers de l’Isle Adam) 

É preciso ler “Tlön, Uqbar, Orbis 
Tertius” com cuidado e atenção, 
como quem lida com um mundo 

novo e desconhecido. Caso contrário, 
podemos sucumbir ao espanto: “O 
mundo será Tlön.” (Sobre conto de 
Jorge Luis Borges) 

Tirar coelho de cartola faz parte 
do ofício de mágico. […] Difícil — 
pois é coisa de mágico e artista — e 
desconfortável é descobrir alguém 
que vomite coelhos. (Sobre Julio 
Cortázar)
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CARTA AO PROFESSOR

CARO EDUCADOR,

É com prazer que a Trama apresenta este Material Digital do Professor para a obra 
Os melhores contos fantásticos. Trata-se de uma proposta que visa contribuir para a 
formação de leitores autônomos, críticos e apaixonados pela leitura, contando com 
a sua mediação e a da escola.

Acreditamos que ler é uma prática que se aprende e se ensina, dado que não é 
um ato natural como a fala, por exemplo. Um leitor não nasce pronto, precisa ser 
formado. A aprendizagem da leitura envolve a aquisição de uma série de competên-
cias e habilidades e deve ser trabalhada na escola por meio de estratégias e proje-
tos que possibilitem a compreensão da leitura pelas crianças e pelos jovens como 
uma prática social, uma ferramenta que lhes possibilitará não só a comunicação com 
aqueles com quem se relacionam, mas a compreensão de si próprios e do mundo 
em que vivem.

Este Material é um convite à EDUCAÇÃO LITERÁRIA, aquela que, como define 
o educador espanhol Carlos Lomas, “se orienta não só para o conhecimento das 
obras e dos autores e autoras mais significativos do cânone literário, mas, também 
e sobretudo, para a aquisição de hábitos de leitura e de capacidades de análise dos 
textos, para o fomento da experiência literária em torno de diferentes tipos de texto 
e, inclusivamente, para o estímulo da escrita criativa de intenção literária” (LOMAS, 
O valor das palavras II, 2006).

Entendemos que a educação literária é algo que começa na mais tenra idade, em 
casa e em família, e se estende por toda a vida do indivíduo, inclusive a vida escolar, 
pois acreditamos que aprender a ler é muito mais do que aprender a decifrar pala-
vras. Nessa perspectiva, este Material será sempre uma entre as inúmeras possibili-
dades de trabalho para a construção de um leitor autônomo. 

Sendo assim, convidamos você, caro educador, a tomar o livro Os melhores contos 
fantásticos como um ponto de partida para sua programação do ensino da leitura 
em sua escola. Disponibilizamos sugestões de atividades e uma bibliografia comen-
tada para poder oferecer aos seus alunos razões e opções para ler, multiplicando e 
diversificando situações de leitura que, sabemos, são infinitas. Quanto mais ricas e 
variadas elas forem, mais chances as crianças e os jovens terão de aprender por meio 
dos textos que leem.

Apostamos no papel fundamental do professor e da escola como mediadores de 
leitura e entendemos que também é nossa função, como editores, fortalecer e esti-
mular as relações estabelecidas entre o livro e o leitor, porque acreditamos na con-
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dição formativa da literatura, não só no contexto didático-pedagógico, mas como 
possibilidade de desenvolvimento da imaginação e da criatividade do ser humano. 

Esperamos que este Material se constitua numa ferramenta de acesso à língua es-
crita e compreensão leitora, elementos essenciais tanto para a apropriação de todas 
as matérias do currículo escolar como para a construção de cidadãos atuantes na 
sociedade em que vivemos.

Trama
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SOBRE O ORGANIZADOR

Flávio Moreira da Costa foi um escritor brasileiro, nascido em Porto Alegre, em 
1942. Antologista, contista, poeta, editor, crítico, jornalista, tradutor, biógrafo, ro-
teirista, diretor de cinema, Moreira da Costa foi elogiado por Julio Cortázar, Jorge 
Amado, Antonio Houaiss, Dyonélio Machado, Otto Lara Resende, Carlos Drummond 
de Andrade, Wilson Martins, Benedito Nunes, Otto Maria Carpeaux, Antônio Hohl-
feldt, entre outros. Flávio Moreira da Costa viveu de literatura por mais de vinte 
anos: além dos direitos autorais de sua obra, manteve por duas décadas uma oficina 
de ficção, por onde já passaram nomes de destaque da moderna prosa brasileira.  

Após o golpe militar de 1964, envolvido com as lutas estudantis, foi preso. Graças 
a uma bolsa concedida pelo governo francês, deixou o Brasil para estudar cinema na 
França. Aluno do Musée de l’Homme, assistiu às aulas do cineasta Jean Rouch (1917-
2004), do semiólogo Roland Barthes (1915-1980) e do filósofo Lucien Goldmann 
(1913-1970), enquanto esboçava seus primeiros romances. Indicado pela Unesco, 
passou na França os meses de junho e julho de 2003, vivendo como escritor-residen-
te no CAMAC, comunidade artística internacional em Marnay-sur-Seine, onde escre-
veu o romance O país dos ponteiros desencontrados, lançado pela Editora Agir, em 
novembro de 2004.

Em 2004, voltou à França, como bolsista do Centre National du Livre, e passou os 
meses de abril e maio novamente no CAMAC, onde trabalhou os originais de outro 
romance e para onde retornou em 2005, em mais uma residência de dois meses.

Organizou, ao longo da vida, aproximadamente vinte antologias, entre elas Os 
melhores contos de loucura, Grandes contos populares do mundo e este Os melho-
res contos fantásticos. O escritor faleceu em 23 de março de 2019, no Rio de Janei-
ro, devido a uma pancreatite. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/2003
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marnay-sur-Seine
https://pt.wikipedia.org/wiki/Romance
https://pt.wikipedia.org/wiki/Editora_Agir
https://pt.wikipedia.org/wiki/2004
https://pt.wikipedia.org/wiki/2005
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pancreatite
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ALGUNS AUTORES E SEUS CONTOS

Falar sobre cada um dos 42 autores que compõem esta antologia seria um proces-
so árduo — e talvez não tivéssemos o tempo e o espaço necessários neste material 
de apoio. No entanto, não podemos deixar de pontuar alguns desses que figuram 
como escritores dos melhores contos fantásticos, inclusive, para que entendamos o 
porquê de terem sido escolhidos. Conhecendo um pouco sobre tais autores, pode-
remos vislumbrar a importância de uma antologia desse quilate.

Ao folhearmos o sumário desta obra, percebemos nomes conhecidos ao lado de 
outros que talvez nós não tenhamos tanto contato, embora todos tenham sido crite-
riosamente selecionados de acordo com sua época –  a antologia é dividida crono-
logicamente. A cada conto vamos, então, entrando no mundo de seus autores por 
meio das poucas páginas, dada a concisão do tipo textual, o conto.

 Temos, por exemplo, Edgar Allan Poe, escritor e poeta estadunidense, que pro-
duziu obras pertencentes ao Romantismo, nascido em 1809, falecido em 1849 por 
causas misteriosas (alguns atribuem ao excesso de álcool depois da morte da es-
posa), conhecido por suas histórias que envolvem o mistério e o macabro, e um 
dos primeiros escritores norte-americanos de contos. Em “Willian Wilson”, presente 
nesta antologia, Poe segue a temática do que chamamos de Doppelgänger, ou seja, 
um sósia ou duplo não biologicamente relacionado de uma pessoa viva, por ve-
zes retratado como um fenômeno fantasmagórico, uma espécie de gêmeo maligno. 
Esse é um conto profundamente psicológico, que sonda os limites da alma perdida 
do homem. Entramos, a convite de Poe, dentro da alma corrompida de um homem 
doente, e compartilhamos com ele de sua decadência e maldade.

Já em “O Sinaleiro”, Charles Dickens apresenta um pouco da vida de um homem 
cuja responsabilidade é manter em segurança a chegada e a saída de trens, seja com 
um sinal luminoso ou com uma bandeira, muitas vezes até arriscando sua vida. O ele-
mento fantástico da história está em uma premonição que acontece mais para o final 
do conto, deixando o protagonista bem desconcertado. Dickens foi um dos maiores 
romancistas da era vitoriana e começou a se interessar pelos livros logo na infância. 
Por questões financeiras, foi forçado a trabalhar em uma fábrica ainda adolescente 
e, desde então, o olhar para a dura vida da classe operária o acompanhou, se refle-
tindo em sua obra. Pai de dez filhos, é autor do famoso livro Um conto de Natal, até 
hoje revisitado em filmes, desenhos e séries (o filme Os fantasmas de Scrooge, de 
2009, protagonizado por Jim Carey, é uma dessas adaptações). É um autor muito 
conhecido por suas críticas sociais e, no conto presente na obra, não é diferente. 

Há também um conto de Oscar Wilde, um influente escritor, poeta e dramatur-
go irlandês. Autor do conhecido O retrato de Dorian Gray, que retrata a decadência 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Conto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Irland%C3%AAs
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humana e já teve sua versão adaptada para o cinema, Oscar Wilde era um homem 
muito requintado e culto. Porém, por ser homossexual, teve sua vida julgada e arrui-
nada, seus livros recolhidos e peças canceladas, passando — inclusive — dois anos 
na prisão. Depois de sair do cárcere, foi viver em Paris, onde passou a escrever utili-
zando um pseudônimo até falecer em uma vida de pobreza. Em “Foguete notável”, 
estamos no casamento do príncipe inglês com uma princesa russa, enquanto, num 
canto do castelo, os fogos de artifícios aguardam ansiosos o momento de serem 
lançados. Cada qual com sua personalidade, reproduzindo tipos humanos, os fogos 
entram numa discussão antes do lançamento em que o Foguete Notável (um dos fo-
gos), com sua intragável arrogância, se doendo com as reações dos outros fogos de 
artificio às suas ofensas, acaba chorando e se molha. Sem ser lançado e indo parar 
em um brejo, ele cruza com vários animais que lhe ensinam algumas lições. 

Outro conto interessante é o de Machado de Assis, escritor negro brasileiro, con-
siderado por muitos um dos maiores escritores de Língua Portuguesa de todos os 
tempos. Autor de muitos dos clássicos de nossa literatura que fogem a qualquer 
denominação literária (como Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas), 
Machado foi um homem — e escritor — admirável. Hoje em dia, por sua inovação 
literária e por sua audácia em temas sociais e precoces, é frequentemente visto 
como o escritor brasileiro de produção sem precedentes. Jornalista, contista, cro-
nista, romancista, poeta e teatrólogo, foi um dos fundadores da Academia Brasileira 
de Letras, também chamada de Casa de Machado de Assis. Criado no Morro do 
Livramento, sem recursos, estudou como pôde e, aos 15 anos, publicou seu primei-
ro trabalho literário, sem parar depois disso. Em “As Academias de Sião”, Machado 
nos faz refletir sobre a problemática do comportamento humano. Ao enfocar a troca 
de identidade entre a princesa Kinara e o rei Kalapanko, o autor delineia a cruel am-
bição do indivíduo pelo poder. É nesse plano idealizado pelo criador de Capitu que 
vão emergir prováveis sentimentos sob os quais o mundo é regido.

Poderíamos continuar por aqui, falando de cada um dos autores e contos que 
você e seus alunos encontrarão nas páginas de Os melhores contos fantásticos. Pre-
ferimos, porém, deixar que vocês mesmos possam ler, saborear, conhecer e se apro-
fundar em cada um deles, descobrindo com quais há maior identificação e de que 
modo cada conto pode afetar a vida de cada um.
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O QUE É UMA ANTOLOGIA?

Originária do grego anthologia, que significa “coleção ou conjunto de flores”, a 
palavra antologia faz parte da área da literatura e traz muitas dúvidas para os es-
tudantes, afinal muitos consideram esse termo sinônimo de coletânea, enquanto 
alguns não têm nem ideia do que significa. Uma antologia se classifica como uma se-
leção de textos que são escolhidos conforme critérios determinados e que repre-
sentam uma vertente literária ou o conjunto de obras de um autor. No nosso caso, 
temos em mãos uma antologia de determinado gênero literário: contos fantásticos.

 É importante percebermos que antologia é diferente de coletânea. Uma coletâ-
nea pode ter contos inéditos; já uma antologia precisa reunir obras já publicadas 
anteriormente. 

Agora, imagine uma compilação dos contos fantásticos dos maiores autores de 
todo o mundo, das mais diferentes nacionalidades? Seria incrível, não? Foi com essa 
ideia que Flávio Moreira da Costa publicou a antologia que você tem em mãos. Os 
nomes que a compõem já são por si só um deleite para os amantes de livros. Da 
Bíblia Sagrada a contos chineses e hindus, passando por consagrados nomes da 
literatura fantástica (E.T.A. Hoffmann, Mary Shelley, Edgar Allan Poe e Oscar Wilde) 
e pelo fantástico em bom português, como o organizador mesmo nomeia (Machado 
de Assis, Aluísio Azevedo, Eça de Queiroz), a antologia de Flávio Moreira da Costa 
tem textos de altíssima qualidade desde a Antiguidade até os dias de hoje, fazendo 
assim um passeio literário pela história da humanidade.

POR QUE LER UMA ANTOLOGIA DE CONTOS FANTÁSTICOS? 

O conto fantástico é uma das produções mais características da 
narrativa do século XIX e, também, uma das mais significativas para 
nós, já que nos diz muitas coisas sobre a interioridade do indivíduo e 
sobre a simbologia coletiva. À nossa sensibilidade de hoje, o elemen-
to sobrenatural que ocupa o centro desses enredos aparece sempre 
carregado de sentido, como a irrupção do inconsciente, do reprimido, 
do esquecido, do que se distanciou de nossa atenção racional. (CAL-
VINO, 2004, p. 13)

O conto é uma narrativa de ficção concisa, que explora um único conflito e desen-
volve a sua resolução, já que o enredo tem foco em uma situação específica. O es-
critor argentino Julio Cortázar (1914-1984) comparou esse gênero ao movimento do 
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nocaute em uma luta de boxe, pois acreditava que o conto, como narrativa curta, de-
veria apresentar uma experiência que comovesse o leitor de modo verdadeiramente 
impactante. Além dessa imagem, vale ressaltar que Cortázar também comparou o 
conto à fotografia, por ser um tipo de obra literária capaz de selecionar e sintetizar 
um instante da experiência de vida humana.

A vitalidade de um gênero tão antigo permanece na atualidade. Se fizermos uma 
rápida busca a respeito de literatura fantástica, constataremos a existência de grande 
quantidade de antologias que abordam o fantástico, incluindo desde coletâneas que 
recolheram contos ancestrais anônimos até aquelas que se ocupam com produções 
contemporâneas. É uma dessas antologias que você está recebendo agora. Toda an-
tologia deve impor limites e regras, o que não ocorreu de modo diferente com esta. 

 As assombrações povoam todas as literaturas: estão na Bíblia, em Homero, no 
Livro das mil e uma noites. Diz o escritor Ítalo Calvino, em sua antologia de contos 
fantásticos do século XIX, que

o “conto fantástico” nasceu na Alemanha como o sonho de olhos 
abertos do idealismo alemão, com a intenção declarada de represen-
tar a realidade do mundo interior e subjetivo da mente, da imagina-
ção, conferindo a ela uma dignidade equivalente ou maior do que a do 
mundo da objetividade e dos sentidos. Portanto, o conto fantástico é 
também filosófico. (CALVINO, 2004, p. 13)

É importante ressaltar aqui a semelhança desse pensamento com o de Todorov, para 
o qual o fantástico tem uma função social, porque se torna símbolo do que não pode 
ser explicitado, viabilizando comportamentos não aceitáveis pela sociedade, tais como 
tabus, ou então ligados ao mundo da psicose ou das drogas. Nessa modalidade de 
literatura, esses temas encontram sua expressão. Nesse sentido, pode-se afirmar que 
a literatura fantástica tem função emancipadora e, justamente por isso, deve ser lida 
pelos estudantes, por abordar assuntos que, talvez de outro modo, não pudessem ser 
acessados por eles, abrindo espaço para discussões que podem ser muito profícuas. 

Para Adolfo Bioy Casares, no prólogo de Antologia da Literatura Fantástica, o con-
to fantástico corresponde 

a um anseio do homem, menos obsessivo, mais permanente ao longo 
da vida e da história: ao desejo inesgotável de ouvir histórias; esse 
o satisfaz mais que qualquer outro, porque é a história das histórias. 
(CASARES, 2019, p. 22)
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De acordo com a BNCC, no campo artístico-literário, é preciso “levar os estu-
dantes a ampliar seu repertório de leituras e selecionar obras significativas para si, 
conseguindo apreender os níveis de leitura presentes nos textos e os discursos” (p. 
522) para fazê-los ampliar seu pensamento crítico. Ainda de acordo com a BNCC:

A prática da leitura literária, assim como de outras lingua-
gens, deve ser capaz também de resgatar a historicidade 
dos textos: produção, circulação e recepção das obras li-
terárias, em um entrecruzamento de diálogos (entre obras, 
leitores, tempos históricos) e em seus movimentos de ma-
nutenção da tradição e de ruptura, suas tensões entre có-
digos estéticos e seus modos de apreensão da realidade. 
(BNCC, 2018, p. 522)

A leitura dos contos presentes nesta antologia possibilita o aprofundamento da 
prática literária. A narrativa fantástica é muito antiga, perdurando até os dias atuais, 
com algumas releituras. Iniciada com a tradição oral, de raízes míticas, transformou-
-se em contos maravilhosos e folclóricos. Zizani afirma que

A narrativa com temática do fantástico é, talvez, uma das modali-
dades mais antigas de relato, visto que tem suas raízes no universo 
primitivo do mito, da magia. Iniciadas na tradição oral, essas narrati-
vas primordiais converteram-se nos contos maravilhosos e nos contos 
folclóricos. Posteriormente registrada, essa literatura constitui-se no 
primeiro acervo literário da humanidade o qual, com origem pouco 
precisa em fontes orientais, tem sua difusão na Europa no período 
medieval. (ZINANI, 2016, p. 65)

Para Todorov, um evento fantástico só ocorre quando há a dúvida se esse evento 
é real, explicado pela lógica, ou sobrenatural, ou seja, regido por outras leis que 
desconhecemos. De acordo com o autor, “há um fenômeno estranho que se pode 
explicar de duas maneiras, por meio de causas de tipo natural e sobrenatural. A 
possibilidade de se hesitar entre os dois criou o efeito fantástico” (TODOROV, 2004, 
p. 31). Estranho e maravilhoso, para Todorov, constituem, então, os limites do fantás-
tico. O estranho ocorreria em situações que reúnem condições que identifiquem o 
fantástico, porém, ao final, percebe-se que existe uma explicação racional para os fa-
tos insólitos, mantendo-se, segundo o autor, as leis naturais. O maravilhoso, por sua 
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vez, também é formado por elementos extraordinários. Porém, ao final, percebe-se 
que não existe uma explicação que possa ser racional. É justamente, então, entre o 
estranho e o maravilhoso que Todorov situa o fantástico. Para ele,

O fantástico se fundamenta essencialmente numa hesitação do lei-
tor — um leitor que se identifica com a personagem principal — quan-
to à natureza de um acontecimento estranho. Esta hesitação pode se 
resolver seja porque se admite que o acontecimento pertence à rea-
lidade; seja porque se decide que é fruto da imaginação ou resultado 
de uma ilusão; em outros termos, pode-se decidir se o acontecimento 
é ou não é. (TODOROV, 2004, pp. 165-166) 

A quantidade de antologias que versam sobre o fantástico é muito expressiva, 
organizando-se por meio das mais variadas orientações. Entre os critérios utilizados, 
pode-se elencar a perspectiva temporal, situando-o em determinado século; a con-
cepção espacial, colocando-o na selva, na cidade, na América Latina; a escolha de 
uma determinada temática, entre outros. Em nosso caso, temos uma organização cro-
nológica, além de uma parte dedicada a autores de Língua Portuguesa. Além disso, 
chama a atenção tanto a diversidade dos textos escolhidos pelo organizador quanto 
a qualidade da tradução. Muitos textos foram traduzidos exclusivamente para a obra 
por um grupo de tradutores renomados. As demais traduções, escolhidas pelo autor, 
tiveram o cuidado de terem sido realizadas diretamente a partir da língua original. 

A obra contém um total de 45 contos e 42 autores, apresentando um percurso 
cronológico: a primeira parte percorre da Antiguidade ao Puritanismo; a segunda 
abrange o século XIX, considerado o apogeu do fantástico; a terceira atravessa o 
século XX; e a última ocupa-se com contos escritos em Língua Portuguesa. Antes de 
cada uma das partes, há um texto do organizador explicando sobre o que ali encon-
traremos. Zinani, em seu artigo “Por uma história da literatura fantástica: a relevância 
das antologias”, analisa a obra de Costa. Transcrevemos aqui o trecho em que a 
autora comenta a organização de Os melhores contos fantásticos:

Os contos da primeira parte iniciam com o “Apocalipse”, da Bíblia 
Sagrada; seguem com um conto do Hitopadoxa, que provém do Pan-
tchatantra, coletânea das narrativas mais antigas, que circulavam oral-
mente, as quais, depois, foram escritas em sânscrito; um conto chinês 
do século XVI, a adaptação de uma peça de teatro, de Shakespeare, 
para terminar com o norte-americano Nathaniel Hawthorne, conside-
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rado por Costa (2006) como o ápice da literatura de inspiração purita-
na, basta lembrar o romance The scarlet letter, desse autor.

A segunda parte inicia com “O homem de areia”, de Hoffmann e ter-
mina com Baudelaire, como abarca o século XIX, os autores são muito 
conhecidos (...). É possível observar um relativo equilíbrio em relação 
à procedência dos autores. Muito embora a maioria sejam franceses 
(6 autores), registram-se 4 ingleses, 3 alemães, 2 norte-americanos e 2 
russos. Gautier, Maupassant e Dickens comparecem com dois contos 
cada um.

A terceira parte — Atravessando o século XX — aborda a literatura 
contemporânea (...). A parte final contém a produção de contos fan-
tásticos em língua portuguesa. De Portugal, foram selecionados Padre 
Manuel Bernardes, Eça de Queirós e Raul Brandão. Da literatura bra-
sileira foram destacados Machado de Assis, Aluísio Azevedo, Afonso 
Arinos (...) e o organizador desta Antologia, Flávio Moreira da Costa, 
o qual apresenta um conto em apêndice. (ZINANI, 2016, p. 74) 

Ao analisarmos do ponto de vista social, o domínio da leitura é indispensável para 
democratizar o acesso ao saber e à cultura letrada. Já do ponto de vista psicológi-
co, apropriar-se de estratégias de leitura diversificadas é um passo enorme para a 
autonomia dos aprendizes, importante para diversos tipos de desenvolvimento, tais 
quais: o cognitivo, que permite estudar e aprender sozinho; o afetivo, por estar a 
leitura ligada ao sistema emocional; o verbal, ao melhorar o conhecimento da língua 
e do vocabulário, possibilitando observar como os textos se adaptam às situações 
de comunicação, como se organizam e quais as formas de expressão que os caracte-
rizam. Dessa forma, é papel do professor preparar o aluno para que, ao ler, aprenda 
a fazer registros pessoais, e não só melhore suas estratégias de compreensão, mas 
também desenvolva uma relação mais sólida com a cultura e o saber.

É importante chamar a atenção para a dimensão humanizadora da literatura, que, 
segundo a BNCC, deve se sobrepor à sua função utilitária, conforme a qual um livro 
deve ser lido somente para o aprendizado pontual.  Muitas vezes, o texto é usado 
como pretexto para o ensino da gramática de forma descontextualizada e meca-
nizada ou para a absorção de conteúdos escolares específicos, deixando de lado, 
infelizmente, o aspecto humanizador, transformador e mobilizador que se relaciona 
com a leitura prazerosa do texto literário. Envolver-se com o texto de forma mais 
ampla contribui para a reflexão do indivíduo sobre sua condição humana, a partir 
dos recursos artísticos presentes na obra. 

Nesse sentido, a obra contribui para a formação leitora do jovem nas práticas de 
linguagem associadas a vários campos de atuação, em especial o artístico-literário, 
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descrito na BNCC, não só nesse aspecto, mas também no que se refere — principal-
mente — às seguintes habilidades que a BNCC nos apresenta:

1. (EM13LP46) Compartilhar sentidos construídos na lei-
tura/escuta de textos literários, percebendo diferenças e 
eventuais tensões entre as formas pessoais e as coletivas 
de apreensão desses textos, para exercitar o diálogo cultu-
ral e aguçar a perspectiva crítica.

2. (EM13LP47) Participar de eventos (saraus, competi-
ções orais, audições, mostras, festivais, feiras culturais e 
literárias, rodas e clubes de leitura, cooperativas culturais, 
jograis, repentes, slams etc.), inclusive para socializar obras 
da própria autoria (poemas, contos e suas variedades, ro-
teiros e microrroteiros, videominutos, playlists comentadas 
de música etc.) e/ou interpretar obras de outros, inserindo-
-se nas diferentes práticas culturais de seu tempo.

3. (EM13LP49) Perceber as peculiaridades estruturais e 
estilísticas de diferentes gêneros literários (a apreensão 
pessoal do cotidiano nas crônicas, a manifestação livre e 
subjetiva do eu lírico diante do mundo nos poemas, a múl-
tipla perspectiva da vida humana e social dos romances, a 
dimensão política e social de textos da literatura marginal 
e da periferia etc.) para experimentar os diferentes ângulos 
de apreensão do indivíduo e do mundo pela literatura.

4. (EM13LP50) Analisar relações intertextuais e interdis-
cursivas entre obras de diferentes autores e gêneros lite-
rários de um mesmo momento histórico e de momentos 
históricos diversos, explorando os modos como a literatura 
e as artes em geral se constituem, dialogam e se retroali-
mentam.

5. (EM13LP51) Selecionar obras do repertório artístico-
-literário contemporâneo à disposição segundo suas predi-
leções, de modo a constituir um acervo pessoal e dele se 
apropriar para se inserir e intervir com autonomia e critici-
dade no meio cultural.
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6. (EM13LGG402) Empregar, nas interações sociais, a va-
riedade e o estilo de língua adequados à situação comuni-
cativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso, res-
peitando os usos das línguas por esse(s) interlocutor(es) e 
sem preconceito linguístico.



19

M
A

N
U

A
L D

O
 P

R
O

FE
SSO

R

PROPOSTAS DE ATIVIDADES I

Luiz Antônio Marcuschi nos questiona sobre o que a escola pode oferecer ao aluno. 
Para ele, se considerarmos que a capacidade comunicativa já se acha desenvolvida 
quando se chega à escola, o tipo de atividade não deve ensinar o que o estudante já 
sabe, tampouco tolher as capacidades que já tem. Assim, “a resposta pode ser dada 
na medida em que se postula que a escola não ensina língua, mas usos da língua e 
formas não corriqueiras de comunicação e escrita oral” (MARCUSCHI, 2008, p. 55). 
Ainda de acordo com Marcuschi, “o estudo dos gêneros não é novo, mas está na 
moda”. Na verdade, já data de pelo menos 25 séculos, se considerarmos seu início 
em Platão. O que se tem hoje é uma nova visão sobre um mesmo tema, que tornou 
o estudo dos gêneros textuais um empreendimento multidisciplinar. 

Seguindo a indicação da BNCC, as atividades que aqui proporemos vão por um ca-
minho que possibilita a melhor fruição do texto literário em todas as suas dimensões, 
sem perder de vista a construção ativa de sentidos e a leitura crítica. Ou, nas próprias 
palavras da BNCC, um caminho que esteja atento à necessidade do aluno de:

envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem 
o desenvolvimento do senso estético para fruição, valori-
zando a literatura e outras manifestações artístico-culturais 
como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginá-
rio e encantamento, reconhecendo o potencial transforma-
dor e humanizador da experiência com a literatura. (BNCC, 
2018, p. 87)

Nosso principal objetivo é ajudar você, professor, a abrir espaço para a criativi-
dade e ter ideias para trabalhar com seus alunos. São sugestões de atividades para 
iniciar o caminho, sabendo que o processo de sala de aula é sempre dialógico e 
mutável. Isso significa que não é um modelo pronto a ser seguido; ao contrário, são 
— de fato — pontapés iniciais de trabalho. Tentaremos sugerir atividades pós-leitura 
em diferentes gêneros, com diferentes linguagens, para que sua sala de aula possa 
se transformar em um espaço propício para a formação de leitores que passem a 
enxergar os livros como seus grandes companheiros de jornada. 
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1. ATIVIDADE PRÉ-LEITURA

As mais bem-sucedidas práticas de motivação são aquelas que esta-
belecem laços estreitos com o texto que se vai ler a seguir. A constru-
ção de uma situação em que os alunos devem responder a uma ques-
tão ou posicionar-se diante de um tema é uma das maneiras usuais de 
construção de motivação. (COSSON, 2014, p. 55)

Ao apresentar a obra aos estudantes, inicialmente mostrando-lhes a capa, procure 
despertar sua curiosidade. Ajude-os a fazerem conexões perguntando se já leram ou 
viram outro livro com um título desse tipo, e de que assunto esse outro livro falava. 
Peça para que eles leiam o sumário e tentem identificar algum autor conhecido. Fale 
dos autores brasileiros, como Machado de Assis, por exemplo. Trabalhe também a 
divisão feita para unir os contos: faça-os perceberem que é uma divisão cronológica. 
Explique a eles o que é uma antologia, como pode ser organizada. É importante, 
nesse momento, ler com eles a introdução feita por Flávio Carneiro para esta antolo-
gia especificamente, já que ali ele explica quais critérios o organizador utilizou para 
selecionar os contos. 

Mostre a eles também que autores brasileiros conhecidos foram os tradutores de 
alguns contos. Nesse momento, seria válido conversar também sobre o processo da 
tradução: ler um texto em sua língua original e transpô-lo para a língua traduzida de-
manda conhecimento das estruturas linguísticas e, às vezes, uma adaptação ou outra. 

Depois, explore a materialidade do objeto livro. Pressupõe-se que, como estu-
dantes do Ensino Médio, eles já estejam familiarizados com esse objeto e seus ele-
mentos, mas é importante que eles tenham sempre esse hábito. Instigue seu aluno 
a identificar as informações que são comuns nas obras, como os dados gerais e a 
ficha catalográfica. Depois, explique o que é copyright e fale sobre a importância 
dos direitos autorais. Aqui é um momento oportuno, inclusive, para conversar com 
eles sobre plágios e cópias — e a profusão de informações repetidas na internet, por 
exemplo, cujas fontes não sabemos com certeza. 

Peça que um dos alunos leia o texto presente no que chamamos “orelha” do li-
vro e pergunte se esse texto foi capaz de gerar neles curiosidade sobre os contos 
ali reunidos. 

Por fim, explique aos alunos que o texto que aparece na parte de trás do livro é 
chamado de “texto de quarta capa”. Leia esse texto com eles e trabalhe a expressão 
de opiniões. 
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2. ATIVIDADE DURANTE A LEITURA

É um grande erro pensar que a leitura compartilhada de obras literárias seja indi-
cada apenas para as séries iniciais do Ensino Fundamental, quando as crianças estão 
construindo a fluência leitora. Ler junto e conversar sobre as leituras é prática dese-
jável ao longo de toda a escolaridade, pois não está relacionada apenas com a con-
solidação da fluência, mas, sobretudo, com a potência da fruição do texto. Esse pen-
samento está em consonância com os pressupostos didáticos que orientam a BNCC.

 É possível encontrar nas competências gerais de Língua Portuguesa para a Edu-
cação Básica exemplos que indiquem a necessidade de “valorizar e fruir as diversas 
manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e, também, participar de 
práticas diversificadas da produção artístico-cultural” (BNCC, 2018, p. 15). Trata-se 
de uma importante competência, a ser construída ao longo de toda a escolaridade. 
Percebe-se, então, o quanto é importante acompanhar a leitura dos alunos, ainda 
que não seja feita sempre em sala de aula. Ao estabelecer um prazo para que o li-
vro seja lido pelos estudantes, é importante que o professor, durante esse período 
dedicado à leitura, promova momentos de conversa sobre a narrativa. Para isso, tire 
alguns minutos de diferentes aulas para perguntar a eles como está a leitura, como 
estão se sentindo, se há algum impedimento, se estão gostando, qual conto acha-
ram mais interessante até aquele momento etc. 

Por se tratar de uma antologia de contos, será possível ler alguns deles em sala. 
Proponha um debate sobre verossimilhança, ficção e contação de histórias. Qual a 
relação entre realidade e fantasia? Reserve uma aula para fazer uma roda em que 
esses assuntos possam ser discutidos. Talvez possa ser interessante ler, por exemplo, 
o conto “Na cabine do navio”, em que um passageiro cético duvida dos estranhos 
acontecimentos que ocorrem em seu camarote no navio. Seriam apenas supersti-
ções ou não? As explicações sensatas para o fato não existem, embora o persona-
gem insista em não acreditar. Deixe que os alunos exponham seus pontos de vista e, 
depois, mostre a eles como a literatura fantástica consegue trabalhar no limiar entre 
a fantasia e a realidade, nos colocando à prova quanto às nossas próprias crenças.

Aqui, caso seja possível e sua escola disponha de laboratório, seria interessante 
apresentar aos alunos o site de microcontos “Dois palitos” (Disponível em: http://
www.samirmesquita.com.br/doispalitos.html), de Samir Mesquita. Nele, são reuni-
dos cinquenta microcontos que estão contidos dentro de uma caixa de fósforos. Ao 
utilizá-los, o professor vai apresentar para os alunos uma nova configuração textual, 
já que, ao ler Dois palitos, o aluno utilizará a internet, por meio de seu aparelho ce-
lular ou laboratório de informática da escola, e vai viver uma experiência inusitada: o 
palito selecionado começa a queimar e dá apenas alguns minutos para que o leitor 
leia o conto; sozinho, o palito se apaga, para que outro seja riscado, abrindo a lei-
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tura para outro conto. Caso não haja possibilidade do acesso ao site, leve para eles 
alguns microcontos (sugerimos a leitura de outra antologia “Os cem menores contos 
do mundo” ou da conta “Microcontos” do Twitter, disponível em: https://twitter.
com/microcontos) e escrevê-los no quadro. Dessa forma, os estudantes já terão con-
tato, previamente, com o tipo de texto que vão trabalhar nas atividades pós-leitura.

3. ATIVIDADES PÓS-LEITURA

Segundo Lévy (1996), desde suas origens, o texto é um objeto virtual, abstrato, 
que tem a capacidade de ser atualizado de múltiplas formas em diferentes veículos, 
entre “versões, traduções, edições, exemplares e cópias” (LÉVY, 1996, p. 35). Para o 
autor, interpretar um texto é levar adiante todos os movimentos de atualização que 
ocorrem “em cascata” a cada leitura. Assim, essa atualização é não somente sempre 
provisória, mas também sempre renovada a cada leitura, em que são incorporados 
novos repertórios, novos autores e, consequentemente, novos sentidos. Ainda para 
ele, todas as vezes que lemos ou escutamos um texto, nós o “amarrotamos”, criando 
correspondências com outras passagens e, por isso, não só com outros textos, mas 
com outros gêneros.

Antes de partirmos para a parte prática da escrita, por que não perguntar aos 
alunos o que acharam da obra? Do que mais gostaram, do que menos gostaram. 
Quais os contos que mais chamaram atenção, quais os que acharam mais interessan-
tes, quais os mais enfadonhos. A partir disso, faça uma aula explicando a estrutura 
dos contos, mostrando que é um texto mais curto que uma novela ou romance, por 
exemplo. Depois, a proposta é que eles escrevam seus próprios contos, porém, de 
um jeito diferente: ao invés de serem contos de uma ou duas páginas, a ideia é que 
eles produzam microcontos que possam ser, posteriormente, reunidos em uma cole-
tânea virtual, ou seja, um blogue. 

Credita-se, geralmente, a um escritor guatemalteco chamado Augusto Monterro-
so a criação do microconto. Sua história tem apenas uma linha: “Quando acordou, 
o dinossauro ainda estava lá.” Contudo, há registros de fábulas chinesas milenares 
que podem passar muito bem por microcontos.

Os teóricos do microconto costumam, em nome de uma “estética da brevidade”, 
dizer que se trata de um gênero que vem ao encontro de nossa vida local: de nosso 
culto da velocidade e de nossa cultura do impacto. Cortázar já não dizia que o conto 
vence por nocaute? Assim, um dos segredos — e uma das recorrências do micro-
conto — é a surpresa do fim do texto. Contos como: “Uma vida inteira pela frente. 
O tiro veio por trás.” (In: FREIRE: 2004a, p. 16) nos fazem perceber que a concisão 
e a surpresa são os pontos fortes desse tipo de narrativa, assim como nos contos 
fantásticos. De acordo com Marcelo Spaldig, 

https://twitter.com/microcontos
https://twitter.com/microcontos
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Lagmanovich define como traços fundamentais do miniconto, além 
da brevidade, a sua relação com o mundo natural, o enfoque em um 
evento ou incidente individual (não sendo, portanto, uma generaliza-
ção, como o é o aforismo) e a marcação de tempo; este sobretudo atra-
vés das formas verbais e adverbiais (2003, 72). Para o argentino, se a 
todos os microtextos em prosa chamarmos miniconto, entraremos em 
um campo de extrema confusão; mas se entre eles selecionarmos os 
que cumprem os princípios básicos da narratividade, teremos dado um 
passo importante para delimitar a espécie literária a que pertencem. 
(SPALDING, 2014. p.113)

Spalding também afirma que

se “um conto é significativo quando quebra seus próprios limites com 
essa explosão de energia espiritual que ilumina bruscamente algo 
que vai muito além da pequena e às vezes miserável história que 
conta” (Cortázar: 1993, 153), o miniconto pode ser encarado como 
uma “narrativa nuclear” de poder e efeito semelhantes aos da “bom-
ba atômica”: tudo está condensado em seu núcleo e é dali que deve 
partir a história, projetada, explodida no ato da leitura. (SPALDING, 
2014, p. 119)

Para tanto, caso seja possível, passe para seus alunos o vídeo “Como escrever mi-
crocontos”, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=_nqFuBTr_ec, no ca-
nal Manual Prático do Criador de História, e, também, o vídeo “Microconto: quando 
o menos é mais”, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=I5saR5l1gog, 
no canal do Sesc TV. 

Depois de assistirem aos vídeos, abra espaço para que os alunos comentem quais 
foram suas impressões. Pergunte sobre o que observaram em relação à estrutura e 
à temática dos minicontos apresentados, o modo como foram apresentados e os 
efeitos de sentidos que essas escolhas causaram neles. Questione seus alunos:  eles 
costumam mandar mensagens por celular? Usam Twitter? Sabem qual seria o núme-
ro máximo de caracteres para mandar uma mensagem nessa rede e qual a relação 
que isso tem com os minicontos? A partir das respostas, encaminhe a discussão para 
mostrar a eles como o próprio ritmo da vida moderna influencia nossas experiências 
literárias. Comente que há várias nomenclaturas possíveis: Twittconto, nanoconto, 
miniconto, microconto, microrrelato, microliteratura, microficção ou narrativa míni-
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ma. Projete em slide, escreva no quadro ou comente oralmente algumas das carac-
terísticas dos minicontos:

• Economia de palavras: concisão narrativa
• Velocidade narrativa: recorte significativo
• Unidade narrativa: história completa
• Minimalismo: simplificação das formas
• Ausência de descrição: substantivos duros
• Sugestão de contextos: (elipses/subentendidos/implícitos)
• Participação efetiva do leitor (reflexão/interação/prazer estético);
• Personagens banais/comuns;
• Recorte do cotidiano e suas experiências (pequenas crônicas);
• Humor e ironia 
• Dramaticidade (exploração de problemas sociais).

Após uma ou duas aulas explicando o que são os microcontos, é preciso reservar 
um espaço para a criação dos alunos. Mostre a eles exemplos de microcontos e 
peça que eles criem seus próprios microcontos, todos com teor fantástico, como 
este, de Adrienne Myrtes: “Caiu da escada e foi para o andar de cima.” (In: FREIRE, 
2004a, p. 2).

Você pode propor a eles algumas temáticas:
1. Desafiá-los a fazerem uma releitura de algum conto que tenham apreciado 

mais na antologia, utilizando entre 50 e 100 palavras;
2. Pedir que escrevam um microconto que tenha a mesma temática de um 

conto da obra;
3. Ou deixá-los livres para criarem seus próprios microcontos fantásticos.

A tendência que ruma em direção à produção de formatos narrativos curtos pa-
rece acompanhar a própria evolução da comunicação das juventudes. Dos memes 
ao Twitter, do WhatsApp ao Facebook, as narrativas curtas sempre estiveram em 
destaque. Parece que alguns não têm paciência para uma leitura mais extensa. Nes-
se cenário, as micronarrativas utilizadas no contexto escolar — em nosso caso, o 
microconto — podem constituir uma ferramenta interessante de motivação para os 
alunos no que concerne à produção, à interpretação e à leitura crítica de textos, uma 
vez que se trata de um gênero pertencente a seu cotidiano digital, com potencial 
para diminuir as fronteiras existentes entre os adolescentes e os gêneros literários 
tradicionalmente estudados na escola.
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A segunda proposta, depois desse primeiro momento de produção literária da 
obra, seria a criação do blogue-coletânea desses mesmos microcontos que foram 
previamente produzidos em sala, como o que foi criado, por exemplo, pelo escritor 
Carlos Seabra, editor e produtor de conteúdo multimídia para a internet. Visite o site 
dele, disponível em: http://seabra.com/contos/, para saber um pouco mais, pois, a 
partir dele, os alunos podem desenvolver muitas habilidades com sua produção e 
manutenção, bem como criar conteúdos de qualidade sobre o livro estudado em 
sala. Inserir vídeos, trabalhar com hiperlinks e intertextualidade os fará pesquisar e 
desenvolver a habilidade de fazer uma boa curadoria de conteúdo de maneira autô-
noma, o que contribui para o fortalecimento de um pensamento crítico. O blogue é 
multiplataforma, por isso permite a elaboração de conteúdos diversos e vai ao en-
contro do que é proposto pela BNCC na habilidade EM13LP53, a qual afirma que ao 
aluno precisa aprender a “produzir apresentações e comentários apreciativos e críti-
cos sobre livros, filmes, discos, canções, espetáculos de teatro e dança, exposições 
etc. (resenhas, vlogs e podcasts literários e artísticos, playlists comentadas, fanzines, 
e-zines etc.)” (BNCC, 2018, p. 526). 

Para a BNCC, é preciso diversificar, ao longo do Ensino Médio, produções das 
culturas juvenis contemporâneas (slams, vídeos de diferentes tipos, playlists comen-
tadas, raps e outros gêneros musicais etc.), minicontos, nanocontos, best-sellers, 
literaturas juvenis brasileira e estrangeira (BNCC, 2018, p. 524). Por isso, um blogue 
da turma que contenha os micro (ou nano) contos produzidos em sala será um tra-
balho frutífero. 

Além disso, de acordo ainda com a Base Nacional, 

essa constante transformação ocasionada pelas tecnolo-
gias, bem como sua repercussão na forma como as pesso-
as se comunicam, impacta diretamente no funcionamento 
da sociedade e, portanto, no mundo do trabalho. A dina-
micidade e a fluidez das relações sociais — seja em nível 
interpessoal, seja em nível planetário — têm impactos na 
formação das novas gerações. É preciso garantir aos jovens 
aprendizagens para atuar em uma sociedade em constante 
mudança, prepará-los para profissões que ainda não exis-
tem, para usar tecnologias que ainda não foram inventa-
das e para resolver problemas que ainda não conhecemos. 
Certamente, grande parte das futuras profissões envolverá, 
direta ou indiretamente, computação e tecnologias digitais 
(BNCC, 2018, p. 473).
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É importante lembrar, também, que a BNCC nos diz que o aluno deve:

apropriar-se das linguagens da cultura digital, dos novos le-
tramentos e dos multiletramentos para explorar e produzir 
conteúdos em diversas mídias, ampliando as possibilidades 
de acesso à ciência, à tecnologia, à cultura e ao trabalho;

além de

usar diversas ferramentas de software e aplicativos para 
compreender e produzir conteúdos em diversas mídias, si-
mular fenômenos e processos das diferentes áreas do co-
nhecimento, e elaborar e explorar diversos registros de re-
presentação matemática. (BNCC, 2018, p. 475)

Percebe-se, assim, que esta proposta faz parte do processo de retextualização já 
proposto pelas Orientações Curriculares para o Ensino Médio — Linguagens, códi-
gos e suas tecnologias (BRASIL, 2006, p. 37). Isso quer dizer que as atividades de 
“produção escrita de textos a partir de outros textos, orais ou escritos, tomados 
como base ou fonte (...) se caracterizam pela produção de um novo texto a partir 
de outro, (em que) ocorre mudança de propósito em relação ao texto que se toma 
como base ou fonte”. Nesse caso específico, espera-se que o aluno consiga

planejar, produzir, revisar, editar, reescrever e avaliar textos 
escritos e multissemióticos, considerando sua adequação 
às condições de produção do texto, no que diz respeito 
ao lugar social a ser assumido e à imagem que se preten-
de passar a respeito de si mesmo, ao leitor pretendido, ao 
veículo e mídia em que o texto ou produção cultural vai 
circular, ao contexto imediato e sócio-histórico mais geral, 
ao gênero textual em questão e suas regularidades, à va-
riedade linguística apropriada a esse contexto e ao uso do 
conhecimento dos aspectos notacionais (ortografia padrão, 
pontuação adequada, mecanismos de concordância nomi-
nal e verbal, regência verbal etc.), sempre que o contexto o 
exigir. (BNCC, 2018, p. 509)
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Sugerimos como plataformas de publicação do blogue o site Wix (disponível em: 
www.wix.com.br) ou o Medium (disponível em: www.medium.com). Outra maneira 
de apresentar os microcontos à comunidade seria via Twitter. A rede social funciona 
como um microblogue: os usuários podem postar mensagens de até 140 caracteres. 
Na rede, é possível seguir amigos, conhecidos, especialistas, celebridades e acom-
panhar o que eles têm publicado também. É provável que muitos dos seus alunos 
estejam na rede social e utilizá-la nas aulas pode ser uma boa maneira de engajá-los. 
Além disso, você também pode propor aos alunos a criação de um perfil coletivo no 
aplicativo Instagram para a publicação dos textos produzidos por eles. Explique que 
você será o mediador e que vai receber o material por meio do grupo de WhatsApp 
(ou Telegram) da turma. É importante utilizar um único formato (de tamanho e de 
fonte) para desenvolver uma unidade visual para as postagens. Comente que eles 
podem escolher imagens para acompanhar os microcontos e não deixe de instigá-
-los a produzir novos minicontos e enviar para o grupo.

 A Base Nacional também apresenta outras ações possíveis de serem concreti-
zadas após a leitura, como comentar em redes sociais, seguir alguns escritores nas 
redes, escrever fanfics ou, quem sabe, até mesmo se tornar um booktuber. Desse 
modo, a partir da interatividade que o mundo virtual proporciona, os alunos desen-
volvem critérios de escolha e preferência e compartilham suas impressões e críticas 
com outros leitores. Ou seja, além do processo de retextualização e atualização da 
linguagem em outro gênero, os alunos podem criar um canal no YouTube em que 
possam postar vídeos expressando sua opinião sobre a antologia, não com uma lin-
guagem apenas técnica, mas sobretudo afetiva. Assim, os alunos se tornarão o que 
chamamos de Booktubers, que nada mais são do que aqueles que criam conteúdo 
digital sobre livros, como resenhas e indicações de obras, além de bate-papos com 
autores ou outros leitores. 

SUGESTÃO DE LEITURA:

Para ler um pouco mais sobre o uso das TICs (Tecnologias da Informação e Comu-
nicação) em sala, sugerimos o artigo “Três formas de inserir as tecnologias em sala 
de aula no dia a dia” e, também, o artigo “O blog como ferramenta pedagógica 
na produção de textos”, de Bárbara Cristine Bottino Nunes, respectivamente en-
contrados em:

1. https://novaescola.org.br/conteudo/4671/tres-formas-de-inserir-a-tecnologia-
-em-sala-de-aula-no-dia-a-dia  

2. https://repositorio.ufsm.br/handle/1/743

http://www.wix.com.br
http://www.medium.com
https://novaescola.org.br/conteudo/4671/tres-formas-de-inserir-a-tecnologia-em-sala-de-aula-no-dia-a-dia
https://novaescola.org.br/conteudo/4671/tres-formas-de-inserir-a-tecnologia-em-sala-de-aula-no-dia-a-dia
https://repositorio.ufsm.br/handle/1/743
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As TICs são um conjunto de recursos tecnológicos utilizados com um objetivo 
comum em diversas áreas, inclusive na educação, possibilitando o intercâmbio de 
informações e o aumento do alcance da própria sala de aula. 

PARA SABER MAIS

Para saber mais sobre o que são Booktubers, acesse a reportagem do jornal O povo 
com seus alunos. Nesse momento, será interessante mostrar a eles a diferença entre 
a crítica especializada e a amadora: como ambas ocorrem, como se constituem. Será 
um momento propício, inclusive, para discutir a influência da internet na vida e nos 
gostos dos jovens. A reportagem está disponível em: https://www.opovo.com.br/
vidaearte/2020/04/03/booktuber--conheca-10-youtubers-que-falam-de-livros.html

Para saber mais sobre microcontos, leia a sequência didática produzida pela Educa-
pes, disponível em: https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/582268/2/PRO-
DUTO%20EDUCACIONAL%20-%20SEQU%C3%8ANCIA%20DID%C3%81TICA.pdf

Acesse também o site https://blog.sweek.com/pt-br/como-escrever-um-micro-
conto/, para aprofundar sobre a escrita desse gênero.

PERFIS LITERÁRIOS DE INSTAGRAM PARA SEGUIR E SE INSPIRAR

https://www.instagram.com/literaturaesquecida - Página dedicada principalmente 
ao resgate de autores e de autoras pouco divulgados. Autor: @jrplima

https://www.instagram.com/linguamae - Poemas da nossa língua-mãe e do livro 
Língua-mãe. (Com algumas licenças poéticas...). Autora: Carolina Meyer Silvestre.

https://www.instagram.com/majustria - Instagram que estimula a criatividade com 
exercícios de escrita. Autoras: Ma e Ju. 

https://www.instagram.com/akapoeta/ - Criador do “Livro dos ressignificados”, 
João Doederlein, nesse Instagram, prega uma nova linguagem que desconstrói o 
sentido de diversos termos, dando a eles significados poéticos e metafóricos. 

https://www.opovo.com.br/vidaearte/2020/04/03/booktuber--conheca-10-youtubers-que-falam-de-livros.html
https://www.opovo.com.br/vidaearte/2020/04/03/booktuber--conheca-10-youtubers-que-falam-de-livros.html
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/582268/2/PRODUTO%20EDUCACIONAL%20-%20SEQU%C3%8ANCIA%20DID%C3%81TICA.pdf
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/582268/2/PRODUTO%20EDUCACIONAL%20-%20SEQU%C3%8ANCIA%20DID%C3%81TICA.pdf
https://blog.sweek.com/pt-br/como-escrever-um-microconto/
https://blog.sweek.com/pt-br/como-escrever-um-microconto/
https://www.instagram.com/literaturaesquecida
https://www.instagram.com/jrplima
https://www.instagram.com/linguamae
https://www.instagram.com/majustria
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES II — ARTE

Para a BNCC (2018, p. 474), 

A Arte contribui para o desenvolvimento da autono mia 
criativa e expressiva dos estudantes, por meio da conexão 
entre racionalidade, sensibilidade, intuição e ludicidade. Ela 
é, também, propulsora da amplia ção do conhecimento do 
sujeito relacionado a si, ao outro e ao mundo. É na aprendi-
zagem, na pesquisa e no fazer artístico que as percepções 
e compreensões do mundo se ampliam no âmbito da sen-
sibilidade e se interconectam, em uma perspectiva poética 
em relação à vida, que permite aos sujeitos estar abertos 
às percepções e experiências, mediante a capacidade de 
imaginar e ressignificar os cotidianos e rotinas.

Assim, para trabalhar a percepção e a compreensão de mundo dos alunos, peça a 
eles que realizem um trabalho artístico de pintura e desenho, ilustrando dois contos 
selecionados por eles após a leitura completa. Abaixo, dividimos o processo para 
facilitar a concretização do projeto. 

1 - ATIVIDADE PRÉ-LEITURA

Em conjunto com o professor de artes, o professor pode mostrar aos alunos alguns 
pintores consagrados, como Van Gogh, Pollock, Munch, Monet, Dalí, Picasso. Todos 
são pintores de vanguarda e modificaram a maneira como as imagens eram criadas. 
Peça para que os alunos observem os quadros que serão apresentados e descrevam 
o que viram. Como entenderam a expressão do artista, como se sentiram. Chame a 
atenção para a técnica da pintura, que não retrata a realidade exatamente como ela 
é, mas, sim, a impressão que o artista faz dela. 

Depois, peça para que eles busquem outras obras que sigam essa tendência e 
façam um acervo (digital, se houver como) das que mais gostarem para servir de re-
ferência futura. Esse processo de pesquisa e curadoria é importante para o desenvol-
vimento da autonomia do aluno, além do aprimoramento de sua técnica de estudo.
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2 - ATIVIDADE DURANTE A LEITURA

No processo da leitura da antologia, os alunos vão selecionar três contos que te-
nham achado mais interessantes. É preciso que eles mostrem ao professor os contos 
escolhidos, para já começarem o processo de criação artística com o auxílio do pro-
fessor de artes. Nessa etapa, peça que os alunos já escolham qual elemento do conto 
será o mote principal do quadro a ser retratado. Vai ser interessante observar se essa 
escolha coincide com a preferência do aluno ou não. Será que o conto escolhido foi 
aquele de que o jovem mais gostou? Qual foi o critério de escolha? O embasamento 
da decisão vai motivá-los a refletir sobre a atividade e o próprio processo de leitura.

3 - ATIVIDADE PÓS-LEITURA

Como poderia ser representado esse universo do fantástico nos contos escolhidos de 
maneira artística? Os professores devem disponibilizar diferentes tipos de papel, tintas, 
lápis colori dos, giz de cera e outros materiais para a criação artística, a qual deve de-
monstrar a sensibilidade e a perspectiva poética dos alunos sobre o assunto. É impor-
tante que a obra tenha algum elemento que faça referência direta ao conto escolhido. 

Esta sequência de atividades trabalha a especificidade da experiência simbólica 
e estética da arte, que gera — especialmente na tradição ocidental — um tipo par-
ticular de narrativa sobre o mundo, diferente da narrativa científica, da filosófica, da 
reli giosa e dos usos cotidianos da linguagem.  Como afirmam as Orientações Curri-
culares para o Ensino Médio — Linguagens, códigos e suas tecnologias:

Essa discussão possibilita um entendimento mais acura-
do das relações transversais e interdiscipli nares que a arte 
estabelece com outros campos do conhecimento e com a 
realidade, ao mesmo tempo em que também resgata sua 
identidade como forma específica de conhecimento, me-
diação e construção de sentido. (BRASIL, 2006, p. 168)

Outra atividade que pode ser feita após a leitura é um “Varal de minicontos”, que 
será nada mais do que um varal em que serão penduradas camisetas estampadas 
com os minicontos produzidos pelos alunos, dialogando com as etapas de criação 
da atividade 1, sobre os minicontos. Cada aluno receberá duas camisetas nas quais 
pintará (ou escreverá) os minicontos, um de sua autoria e outro de sua preferência 
(vale resgatar aqui os microcontos apresentados em sala na atividade 1). Depois, as 
camisetas serão expostas (em uma sala, no pátio, no local em que puder haver uma 
exposição que seja acessível à comunidade escolar). 
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VAMOS EXPANDIR? — APROFUNDAMENTO

A literatura é porta para muitos mundos diferentes que nascem das várias leituras 
que são feitas. É bastante comum uma obra fazer referência a outros autores, outras 
obras, outras artes. Essas relações, a que chamamos de intertextuais, são importan-
tes recursos que proporcionam uma experiência de leitura frutífera, contribuindo 
para o enriquecimento da bagagem estética, cultural e ética do leitor. Ítalo Morico-
ni, ao escrever o prefácio do livro Os cem melhores poemas brasileiros do século, 
afirmou que “o mapa de nossas preferências em cinema, em música, em literatura 
sempre dá aos outros e a nós mesmos uma boa imagem de quem somos” (MORI-
CONI, 2001, p.15). Dessa forma, quanto mais lemos, mais percebemos as relações 
entre os textos — em diferentes gêneros e veículos —, e mais os textos se enchem 
de variados sentidos que vão sendo construídos por nós e em nós. 

De acordo com o site da Base Comum Curricular Nacional, 

O princípio da interdisciplinaridade nos convida a considerar o ca-
ráter integrado e complexo do conhecimento e a superar a excessiva 
fragmentação e a especialização dos saberes nas disciplinas tradicionais 
da escola. Reconhecendo que a realidade é sincrética e complexa, a in-
terdisciplinaridade permite que possamos combinar a profundidade da 
especialização de cada área do conhecimento com um olhar atento às 
conexões, interações e implicações entre os diferentes campos do sa-
ber. A perspectiva interdisciplinar amplia a potência das aprendizagens 
na medida em que favorece a construção de conexões entre os sabe-
res, ativando redes de sentido e significado. (Disponível em: http://
basenacionalcomum.mec.gov.br/implementacao/praticas/caderno- 
de-praticas/aprofundamentos. Acesso em: 25 de outubro de 2020)

Nossa sugestão, por isso, é que sejam trabalhadas diferentes relações intertextu-
ais com a obra. Já vimos que podemos abordar vídeos e obras artísticas, além de 
gêneros literários e textuais distintos para criar diferentes atividades que estimulem 
a fruição literária. 

Essa maneira de reler o livro acolhe o que diz a BNCC sobre a literatura, quando 
esta afirma que o “exercício literário inclui também a função de produzir certos ní-
veis de reconhecimento, empatia e solidariedade e envolve reinventar, questionar e 
descobrir-se” (BNCC, 2018, p. 504).

Amplie os temas presentes no livro. Você pode pedir que seus alunos pesquisem 
livros, filmes, telas ou outras obras literárias que apresentem os mesmos temas, tra-

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/implementacao/praticas/caderno-de-praticas/aprofundamentos
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/implementacao/praticas/caderno-de-praticas/aprofundamentos
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/implementacao/praticas/caderno-de-praticas/aprofundamentos


32

O
S 

M
E

LH
O

R
E

S 
C

O
N

TO
S 

FA
N

TÁ
ST

IC
O

S

balhando a autonomia dos estudantes. Quais outros contos fantásticos eles conhe-
cem? Algum com uma história parecida com a que leram?

Você ainda pode propor a criação de um clube de leitura na escola, para que os 
alunos compartilhem suas experiências de leitura (inclusive em outras mídias, como 
o filme) e busquem avançar na ampliação de sua bagagem cultural, estética ou éti-
ca. Assim, eles poderão formar uma comunidade de leitores, trocando experiências 
e aumentando seus horizontes culturais. Essa proposta está em consonância com a 
BNCC, que afirma ser necessário:

Encontrar outros tempos e espaços para contemplar a 
escrita literária, considerando ferramentas e ambientes di-
gitais, além de outros formatos — oficinas de criação, labo-
ratórios ou projetos de escritas literárias, comunidades de 
escritores etc. Trata-se de lidar com um fazer poético que, 
conforme já foi explicado, é uma forma de produção lenta e 
que demanda seleções de conteúdo e de recursos linguísti-
cos variados. Assim sendo, essas escolhas podem funcionar 
como processo de autoconhecimento, no ir e vir da busca 
das palavras certas para revelar uma ideia, um sentimento e 
uma emoção, na experimentação de uma forma de compo-
sição, de uma sintaxe e de um léxico. Esse processo pode 
até mesmo envolver a quebra intencional de algumas das 
características estáveis dos gêneros, a hibridização de gê-
neros ou o uso de recursos literários em textos ligados a 
outros campos, como forma de provocar efeitos de sen-
tidos diversos na escrita de textos pertencentes aos mais 
diferentes gêneros discursivos, não apenas os da esfera li-
terária. (BNCC, 2018, p. 524)

SUGESTÕES DE FILMES QUE TRATAM SOBRE O TEMA

Se houver possibilidade, escolha um dos filmes abaixo e passe para seus alunos, 
trabalhando a intertextualidade e os pontos em comum entre as narrativas do filme 
e dos contos reunidos no livro.

O labirinto do Fauno – 2006, diretor: Guilherme Del Toro
Um filme lindíssimo, cheio de mensagens escondidas e muito bem realizado. Assim 

é O labirinto do fauno, de Guilherme Del Toro, que narra a história da menina Ofélia, 
que está viajando com sua mãe ao encontro de seu padrasto, capitão das forças fas-
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cistas de Franco. Fascinada por contos de fada, a menina encontra nas redondezas 
de sua nova casa um labirinto, habitado por uma criatura mágica que a convence a 
ser uma princesa. Para retornar ao seu reino, no entanto, é preciso que ela cumpra 
algumas tarefas, enquanto enfrenta também os maus-tratos de seu padrasto. 

As crônicas de Spiderwick — 2008, diretor: Mark Waters
Dirigido por Mark Water, o filme narra a história de Grace e sua família, que se 

muda para um casarão antigo de seu tio-avô em Nova York e passa a presenciar 
acontecimentos estranhos. Quando desaparecimentos misteriosos e acidentes pas-
sam a acontecer diariamente, os irmãos Jared (Freddie Highmore), Simon (Freddie 
Highmore) e Mallory (Sarah Bolger) decidem investigar a casa. É quando encontram 
um livro misterioso, que os leva a um mundo repleto de criaturas mágicas: algumas 
engraçadas e bonitas, outras maliciosas e maldosas.
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CAMINHANDO PELAS ENTRELINHAS

Temendo a violência do mundo dos seres e, ao mesmo tempo, fasci-
nado por ela, o homem vive e se move entre palavras, ora fortalecen-
do, ora atenuando o vínculo desses dois mundos: o original dos seres 
e o simbólico da linguagem. 

O homem, assim, constantemente se faz recordar que os nomes 
não são as coisas. Mas, no mesmo movimento, percebe que as coisas 
só existem para ele, homem, quando incorporadas à sua linguagem. 
E é entre a momentânea certeza de que palavras e coisas constituem 
uma unidade e a igualmente momentânea angústia de que palavras e 
seres jamais se interpenetram, que se configura a linguagem. E onde 
a literatura faz a sua morada. (LAJOLO, 2001, p. 34, grifo nosso)

Em consonância com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio — Lingua-
gens, códigos e suas tecno logias,

é urgente que o professor, ele próprio, se abra para as po-
tencialidades da literatura e faça um esforço para se livrar 
dos preconceitos didáticos que o obrigam a cobrir um con-
teúdo mensurável e visível, como são as escolas literárias, 
em prejuízo de um conteúdo menos escolarizado e mais 
oculto, que é a leitura vagarosa da Literatura. (BRASIL, 
2006, p. 78)

Apesar de ser difícil definir o que é literatura, sabe-se que, dentre muitas coisas, 
ela é a arte da palavra e, também, instrumento de interação social e de comu-
nicação, além de meio de transmissão da cultura, do conhecimento acumulado 
de ensinamentos de determinada comunidade. É por meio da literatura que o 
escritor externa sua visão de mundo que, ao chegar ao leitor, pode fazê-lo pensar 
em sua própria visão e existência. Por isso, a literatura e a arte sempre contri-
buem para questionar o senso comum, estimulando atitudes críticas fundamen-
tais para o processo de transformação social, dos quais são os jovens os grandes 
protagonistas.

Percebe-se assim que ler estimula o pensamento crítico, conferindo aos leitores 
a capacidade de relacionar diversas áreas do conhecimento para compreensão de 
seus problemas e desafios, habilidades cruciais para as juventudes. Por conseguinte, 
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além de uma atividade prazerosa, o ato de ler propicia o enriquecimento intelectual 
e cultural do leitor e o desenvolvimento de suas habilidades socioemocionais.

Nas orientações curriculares dos últimos anos, as propostas de trabalho em língua 
portuguesa convergem quase todas para um mesmo eixo: o trabalho com os gêne-
ros. Como afirma Wachovicz, não podemos perder de vista o fato de que o gênero 
é “um conceito que vem da abordagem discursiva” (WACHOVICZ, 2012, p. 55), um 
instrumento de interação social. 

Para classificarmos um texto é necessário, entre outros critérios, verificar seu obje-
tivo e finalidade, bem como os tipos de sequência textual nele predominantes. Por 
sequência textual podemos entender a forma como as frases e os parágrafos de um 
texto se organizam linguisticamente para melhor cumprir uma função discursiva. Se-
gundo o autor Luiz Antônio Marcuschi, gêneros textuais seriam os textos que encon-
tramos em nossa vida diária e que apresentam padrões definidos por “composições 
funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados na integração 
de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas” (MARCUSCHI, 2008, p. 155). É 
muito raro, senão impossível haver textos “puros” no que diz respeito às sequências 
textuais, mas há um predomínio de uma sequência em relação a outras que entram 
na composição de um gênero. Ainda de acordo com Marcuschi (MARCUSCHI, 2008, 
p. 154) podemos dar conta de alguns modelos de sequências tipológicas: a des-
critiva, a narrativa, a injuntiva, a expositiva e a argumentativa. É possível encontrar 
em um mesmo texto, por exemplo, argumentação, injunção e narração, mas alguns 
traços são marcantes em cada um desses tipos. E por que é necessário lermos sobre 
tudo isso? Para entendermos a importância do trabalho com os gêneros na escola, 
principalmente nas aulas de Língua Portuguesa. 

O estudo dos gêneros mostra formas de olhar a sociedade. Para cada situação 
em que estamos inseridos, há um ou mais gêneros que podem ser utilizados para a 
comunicação ou com intenções específicas, como conseguir uma aprovação, con-
vencer um interlocutor ou alcançar uma nota, por exemplo. Por isso, não se pode 
desvincular o gênero de seu contexto de produção, sendo esse estudo uma área 
multidisciplinar muito fértil, principalmente se estivermos atentos ao funcionamento 
da linguagem em diferentes atividades culturais e sociais. A BNCC afirma que a es-
cola que acolhe as juventudes deve favorecer a atribuição de sentido às aprendiza-
gens, por sua vinculação aos desafios da realidade e pela explicitação dos contextos 
de produção e circulação dos conhecimentos, além de
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dizagem e o desenvolvimento de suas capacidades de 
abstração, reflexão, interpretação, proposição e ação, 
essenciais à sua autonomia pessoal, profissional, inte-
lectual e política;

• valorizar os papéis sociais desempenhados pelos jo-
vens, para além de sua condição de estudante, e qua-
lificar os processos de construção de sua(s) identida-
de(s) e de seu projeto de vida;

• assegurar tempos e espaços para que os estudan-
tes reflitam sobre suas experiências e aprendizagens 
individuais e interpessoais, de modo a valorizarem 
o conhecimento, confiarem em sua capacidade de 
aprender, e identificarem e utilizarem estratégias mais 
eficientes a seu aprendizado;

• promover a aprendizagem colaborativa, desenvolven-
do nos estudantes a capacidade de trabalharem em 
equipe e aprenderem com seus pares; e

• estimular atitudes cooperativas e propositivas para o 
enfrentamento dos desafios da comunidade, do mundo 
do trabalho e da sociedade em geral, alicerçadas no co-
nhecimento e na inovação. (BNCC, 2018, p. 465)

Ainda de acordo com a Base, para formar jovens como sujeitos críticos, criativos, 
autônomos e responsáveis, é necessário:

proporcionar experiências e processos que garantam a eles 
as aprendizagens necessárias para a leitura da realidade, 
o enfrentamento dos novos desafios da contemporaneida-
de e a tomada de decisões éticas e fundamentadas. Dessa 
forma, o mundo deve lhes ser apresentado como campo 
aberto para investigação e intervenção quanto a seus as-
pectos políticos, sociais, produtivos, ambientais e culturais, 
de modo que se sintam estimulados a equacionar e resol-
ver questões legadas pelas gerações anteriores — e que se 
refletem nos contextos atuais —, abrindo-se criativamente 
para o novo. (BNCC, 2018, p. 463)
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Em sua vivência, o ser humano interage com outros, ao mesmo tempo que busca 
compreender-se e integrar-se no mundo. Essa integração ocorre de forma gradativa, 
tendo como fonte principal a utilização das palavras. Nesse sentido, a linguagem é o 
meio pelo qual o ser humano se constitui como sujeito, atribui significado aos even-
tos, aos objetos, aos seres, às experiências, tornando-se, portanto, um ser histórico 
e cultural. A formação dos leitores-fruidores, ou seja, de um público fiel à literatura, 
que leia não somente por obrigação, mas, sobretudo, pelo prazer ético e estético da 
leitura, entendendo-a como subsídio imprescindível para a formação humana está, 
assim, intimamente ligada a esse processo de constituir-se sujeito, tão necessário 
para a existência humana. 

Antonio Candido, em seu artigo “O direito à literatura” afirma: “pensar em di-
reitos humanos tem um pressuposto: reconhecer que aquilo que consideramos in-
dispensável para nós é também para o próximo” (CANDIDO, 2011, p. 174). Isso 
significa que se temos direito à leitura, todos também deveriam tê-lo. É por meio 
dela que nos constituímos como sujeitos históricos, críticos, analíticos, capazes de 
percebermos melhor o mundo à nossa volta. Por meio da literatura temos contato 
com vivências que não somente as nossas, desenvolvendo nossa capacidade de 
olhar para o outro para tentar entendê-lo. Por isso que, ainda de acordo com Can-
dido, em nossas sociedades a literatura “tem sido um instrumento poderoso de 
instrução e educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como um 
equipamento intelectual e afetivo” (CANDIDO, 2011, p. 176). 

Percebemos, ao entendermos a estrutura dos contos fantásticos, o quanto o con-
tato dos jovens com esse gênero é importante, pois, por meio das revelações do 
autor-personagem, o fantástico e o assombro interpelam as juventudes, trazendo-a 
para a reflexão e para a crítica, para a imaginação e o exercício da criatividade, para 
a fruição e para a contemplação da própria leitura. Gustavo Bernardo afirma que 
a literatura

“desautomatiza” todos os nossos condicionamentos de robôs, isto 
é, de homens-que-já-não-são-mais-homens, forçando-nos a nos re-
programarmos nós mesmos, para assim, quiçá, nos reencontrarmos 
através dos personagens que a ficção nos empresta para voltarmos a 
sentir a nossa própria persona. (“Por que a literatura é tão estranha?” 
Disponível em: https://www.revista.vestibular.uerj.br/coluna/coluna.
php?seq_coluna=59. Acesso em: 20 set. 2020)

https://www.revista.vestibular.uerj.br/coluna/coluna.php?seq_coluna=59
https://www.revista.vestibular.uerj.br/coluna/coluna.php?seq_coluna=59
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Essa identificação com o processo de escrita e descoberta dos múltiplos sentidos 
das palavras pode despertar no jovem leitor uma experiência importante de apro-
priação e criação literária, tomando, ele próprio, a palavra. Segundo a BNCC 

Mediante arranjos especiais das palavras, ela [a literatura] 
cria um universo que nos permite aumentar nossa capaci-
dade de ver e sentir. Nesse sentido, a literatura possibilita 
uma ampliação da nossa visão do mundo, ajuda-nos não só 
a ver mais, mas a colocar em questão muito do que esta-
mos vendo/vivenciando. (BNCC, 2018, p. 491)

Já há alguns anos, tem-se falado muito sobre a estética da recepção, teoria que 
examina o papel do leitor na literatura. Apesar de ser bastante evidente a relação 
intrínseca entre leitura e literatura, durante muitos séculos ela não foi estudada. Os 
estudos literários ditos tradicionais preocupavam-se mais com a obra e com o autor 
(vide perguntas como “o que o autor quis dizer com...”, que tanto figuravam em 
provas), deixando a recepção do texto de lado. Porém, sabe-se que o leitor é peça 
fundamental no processo de leitura, pois é ele o responsável por atribuir sentidos 
àquilo que se lê. Desse modo, o leitor passa do papel trivial que ocupava nas abor-
dagens que precedem os estudos da recepção a um papel fundamental. 

A obra não mais é considerada uma unidade hermética e autossuficiente e passa-
-se a considerar que o texto apenas se realiza no ato de leitura. Tendo isso em vista, 
nem a obra nem o autor se caracterizam enquanto tais sem que o leitor exerça seu 
papel: uma vez que o texto é lido, cumprem-se os critérios básicos para que a histó-
ria exista, enfatizando ainda mais a relação da literatura com o processo de construir 
experiências de vida do leitor. 

Por tudo isso, temos certeza de que o trabalho com esta antologia será bastante 
frutífero, não apenas para os alunos — que terão grande oportunidade de terem 
contanto com o fluir de sua própria criatividade, contribuição para a construção da 
apreciação estética —, mas também para o professor, que poderá ampliar seu ho-
rizonte de trabalho com a língua materna em sala, auxiliando na formação de leito-
res fruidores. 
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serem tão próximas dos jovens e proporcionarem mais dinamismo.

11. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. Linguagens, códigos e suas tecnolo-
gias. Brasília: MEC, 2006.

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio foram elaboradas a partir de
ampla discussão com as equipes técnicas dos Sistemas Estaduais de Educação, 

professores e alunos da rede pública e representantes da comunidade acadêmica e 
têm como objetivo contribuir para o diálogo entre professor e escola sobre a prá-
tica docente.

12. SPALDING, Marcelo. “Os cem menores contos brasileiros do século e a nar-
ratividade no microconto brasileiro contemporâneo”. In: Fórum de Literatura Brasi-
leira Contemporânea, Rio de Janeiro, v. 6, n. 12, pp. 109-124, 2014. Disponível em: 
https://revistas.ufrj.br/index.php/flbc/article/view/17304/0.

Este ensaio une história e teoria da literatura para tratar do microconto, forma lite-
rária que, se não é nova, ficou mais famosa nos últimos tempos, tentando analisá-lo 
e defini-lo a partir de um exame minucioso de alguns contos presentes na antologia 
“Os cem menores contos”.

13. TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. Tradução de Maria Clara 
Correa Castelo. 3ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2004.

Nesse livro, o autor nos conduz ao âmago do fantástico, definindo-o pelo preen-
chimento de três condições: uma ligada ao mundo das personagens, outra, a uma 
hesitação entre o natural e o sobrenatural e a terceira, em que se exige escolher um 
entre os vários modos ou níveis de leitura. Constrói-se, assim, uma rede de relações 
com o mundo e uma definição do que é a literatura fantástica.

14. WACHOWICZ, Teresa Cristina. Análise linguística nos gêneros textuais. São 
Paulo: Saraiva, 2012.

O livro Análise linguística nos gêneros textuais é apresentado para fornecer sua 
contribuição para o cumprimento da árdua tarefa de abordar diferentes práticas en-
volvidas no trabalho com os gêneros em sala de aula. Por ser uma leitura simples e 
bastante didática, apresentando diversas indicações de teóricos e, ao mesmo tempo, 
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suprindo as necessidades do leitor com relação às definições é um livro importante 
para quem pretende trabalhar com a abordagem dos gêneros nos estudos de língua.

15. ZINANI, C. J. A. “Por uma história da literatura fantástica: a relevância das an-
tologias”. In: Nonada: Letras em Revista, n. 27, vol. 2, set. 2016, pp. 64-78.

A narrativa fantástica é muito antiga, perdurando até os dias atuais. Sabendo da 
relevância do fantástico, a autora tenta organizar os elementos que possam consti-
tuir uma história desse gênero, partindo de três antologias (Contos fantásticos do sé-
culo XIX, organizada por Calvino; Os melhores contos fantásticos, por Flávio Moreira 
da Costa; e Antologia da literatura fantástica, por Casares, Borges e Ocampo) além 
de apresentar algumas considerações sobre história da literatura e sobre o fantástico 
na narrativa.
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