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A Literatura tem o poder de se metamorfosear em todas as formas discursivas. 
Ela também tem muitos artifícios e guarda em si o presente, o passado e o futuro da palavra

(Rildo Cosson)

El relato fantástico pone al lector frente a lo sobrenatural, pero no como evasión, 
sino, muy al contrario, para interrogarlo y hacerle perder la seguridad frente al mundo real 

(David Roas)



Apresentação

Em seu conhecido ensaio “O direito à literatura” (1988), Antonio Candido 

argumenta que não há em qualquer lugar ou tempo humanos incapazes de fa-

bular. Com isso, tendo em vista a capacidade inerente da fabulação, os valores, 

sejam eles aceitos ou desprezados pela sociedade, sempre estão representados 

na arte poética, assumindo, portanto, papel fundamental na formação da perso-

nalidade e na construção do sujeito social. Ainda de acordo com o intelectual: 

Quer percebamos claramente ou não, o caráter da coisa organizada da obra 
literária torna-se um fator que nos deixa mais capazes de ordenar a nossa 
mente e sentimentos; e, em consequência, mais capazes de organizar a vi-
são que temos do mundo. (CANDIDO, 2004, p. 179)

Partindo desse mesmo princípio, Rildo Cosson propõe o conceito de “Le-

tramento Literário”, que consiste, de acordo com o pesquisador, não na “aqui-

sição da habilidade de ler e escrever, como concebemos usualmente a alfabeti-

zação, mas sim na apropriação da escrita e das práticas sociais que estão a ela 

relacionadas” (COSSON, 2006. p. 11). Sujeitos que fabulam e que usam essa 

criação para dizer sobre e para a sociedade. 

Além dos argumentos levantados por Candido e Cosson, há uma série 

de outros trabalhos nos quais se sublinha a importância do ensino de literatura, 

seja para crianças, jovens, adultos. A pluralidade desses estudos destaca que, 

embora cada nível de ensino exija uma abordagem adequada, deve-se preservar 

um princípio básico em todos eles: a construção de um projeto de ensino-apren-

dizagem que possibilite o desenvolvimento e aprimoramento da capacidade re-

flexiva e ativa do sujeito de ler o mundo que o rodeia. Assim, do nível de leitura 

literal do texto, o leitor avançaria para o da leitura contextualizada, passaria 

pelo da leitura crítica, até chegar, por fim, no patamar mais avançado: o da me-

taleitura, ou seja, grau de compreensão leitora no qual não apenas se lê, inter-



preta e se questiona o lido, mas se consegue, também, elaborar um novo texto, 

o seu próprio texto (RIBEIRO; COUTINHO, 2003). Para que isso ocorra, para 

que se consiga chegar ao nível da metaleitura e se efetive o letramento literário, 

faz-se necessário possibilitar o acesso do leitor a diversidade de conteúdos e de 

formas de produções ficcionais. 

A experiência com esses tipos de textos proporciona fruição estética e 

entretenimento ao mesmo tempo que permite o vislumbre de perspectivas refle-

xivas sobre seu contexto de criação e de leitura. Segundo Filipouski e Marchi,

Formar leitores implica destinar tempo e criar ambientes favoráveis à leitu-
ra literária, em atividades que tenham finalidade social, que se consolidem 
através da leitura silenciosa e individual, promovendo o contato com textos 
variados nos quais os alunos possam encontrar respostas para suas inquie-
tações, interesses e expectativas. (2009, p. 23)

Assim, corroborando com as ideias apresentadas anteriormente, é que, 

com este livro, objetivamos reunir estudos que tratem do tema literatura e ensi-

no a partir do recorte da ficção fantástica. Tal escolha se justifica por entender-

mos que essas narrativas que dialogam com outras perspectivas de realidade se 

caracterizam, em linhas gerais, por apresentar enredos nos quais se propõem 

rupturas com o convencionalmente estabelecido, diluindo, portanto, as frontei-

ras entre o impossível, o improvável e o verossímil. O fantástico se constituiria, 

portanto, como uma literatura por meio da qual tabus sociais podem ser retrata-

dos, discutidos, questionados, desconstruídos. Na contemporaneidade, tais nar-

rativas buscam, muitas vezes, apresentar e debater aquilo que é complexo de-

mais para ser tratado racionalmente, sublinhando, assim, que “que a realidade é 

fruto de uma construção na qual todos participamos”, conforme destaca David 

Roas (2014, p. 106). Por esse ponto de vista, tais narrativas podem propiciar, 

por meio de tramas que sublinham o não-dito, profícuas reflexões sobre o texto 

e sobre seu contexto. 



Buscando, portanto, lançar luz sobre essa multifacetada produção ficcio-

nal, este livro reúne três estudos por meio dos quais o professor, pesquisador, 

leitor encontrará não apenas perspectivas críticas sobre a literatura fantástica, 

mas encontrará também propostas de abordagens metodológicas desses textos. 

Em “As vezes do conto fantástico no Ensino Médio”, segundo capítulo 

deste livro, Camila Augusta Valcanover considera, a partir da análise de um 

conto fantástico, a importância do trabalho com textos do gênero, assim como 

os problemas enfrentados para que tal esforço seja realizado. Entre as questões 

apresentadas pela autora, considera-se a defasagem de formação do corpo do-

cente escolar, principalmente em relação às referências de contos do gênero e 

trabalhos críticos, a formação dos alunos como leitores críticos e a adequação 

às bases curriculares e competências exigidas. 

Já em “Investigando as lacunas: a leitura ativa no conto “Laranja”, de 

Neil Gaiman”, as autoras Heloisa Antoniolli Marino e Fernanda da Cunha Cor-

reia lançam luz sobre a relação entre texto e leitor de narrativas fantásticas. A 

partir de teorias desenvolvidas por U. Eco e A. Candido e da análise do conto 

de Neil Gaiman,  as autoras argumentam que esse tipo de texto ficcional se 

constrói baseado em estratégias narrativas que privilegiam a participação ativa 

do leitor, responsável por preencher lacunas textuais, transformando o “ato de 

ler num jogo investigativo”, favorecendo a participação do leitor nas aulas, 

destacam as autoras. 

Em “Na Sala de Aula: Um Estudo sobre a Aplicação de Contos                

Fantásticos no Ensino Médio a  Partir de “Tigrela”, de Lygia Fagundes 

Telles (1977)”, a partir do diálogo com A. Candido e P. Freire, T. Todorov e D. 

Roas, Giovanna Suleiman das Dores e Maria Luíza Brandão da Silva propõem 

reflexões sobre o conto da escritora brasileira a partir da análise de elementos 



intrínsecos e extrínsecos ao texto, buscando lançar luz sobre as estratégias uti-

lizadas ao longo da narrativa para sublinhar o insólito, elemento que, por meio 

da “curiosidade epistemológica” do estudante, pode, se bem explorado em sala 

de aula, favorecer a compreensão crítica da própria realidade.  

Por meio desses três estudos, esperamos fortalecer o diálogo crítico sobre 

os estudos do fantástico e sobre as possibilidades de leitura, análise e interpre-

tação dessas narrativas na sala de aula, de modo que “que a leitura literária seja 

exercida sem o abandono do prazer, mas com o compromisso de conhecimento 

que todo saber exige” (COSSON, 2006, p. 23). 

Para finalizar, expressamos nosso agradecimento a Arco Editores, por 

fomentar a difusão de pesquisas realizadas em nosso país e favorecer, com isso, 

o diálogo crítico entre leitores e entre esses o mundo que os rodeia.    

A todos, boa leitura.

Os organizadores.  
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CAPÍTULO 1 

AS VEZES DO CONTO 
FANTÁSTICO NO 
ENSINO MÉDIO

Camila Augusta Valcanover

Doi: 10.48209/978-65-5417-056-1

A Vez da Leitura

Um dos objetivos fundamentais da escola é o desenvolvimento do hábito 

da leitura. Nesse sentido, não se deve dissociar o prazer de ler e a leitura escolar. 

Ler não é uma atividade meramente escolar. Ler é uma atividade social, 

que nos move e orienta. Não é à toa que nos envolvemos com a leitura, sobre-

tudo com a leitura literária, e não é raro verificar que assim ocorre também na 

escola.

A leitura implica relação com o mundo, pois é “[...] quando começamos 

a estabelecer relações entre as experiências e tentar resolver os problemas que 

se nos apresentam – aí estamos procedendo leituras, as quais nos habilitam ba-

sicamente a ler tudo e qualquer coisa”. (MARTINS, 2006, p. 17).
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Em um encadeamento lógico, concebemos que se trabalhamos no senti-

do de melhorar a leitura, assim também o fazemos para a leitura de literatura, 

campo em que também há uma série de dificuldades e limitações, tais como o 

inadequado trabalho com o texto literário em sala de aula, em virtude de fato-

res como: a) a formação do professor-leitor, que desconhece obras literárias de 

qualidade; b) dificuldade de leitura, tributária de uma sôfrega caminhada de 

alfabetização que, muitas vezes, faz com que os alunos se desmotivem da lei-

tura (LAJOLO, 1982). Não raro, a experiência com a leitura e escrita na escola 

podem tornar-se um gatilho para a baixa autoestima, por ser um processo difícil 

para muitos alunos.

A realização de um trabalho de qualidade com o texto literário necessita 

mais que decodificar o código, é o que expõe Aguiar:

[...]. Ler, no entanto, não é apenas decifrar um código: é perceber a
interligação lógica dos significados, as relações entre eles e, o que é mais 
importante, assimilar o pensamento e as intenções do autor, posicionando-
-se diante dele, utilizando conteúdos ideativos adquiridos em novas situa-
ções. (AGUIAR, 1999, p. 153). 

Essa definição demonstra que a atividade de leitura – porque atividade 

comunicativa – requer um leitor ativo e participante. Em vez de mero receptor, 

o leitor é coconstrutor dos sentidos dos textos, atualizando-os na mesma medi-

da de seu horizonte intelectual, pessoal e cultural, que vai se alargando com as 

novas leituras que incorpora ao longo da vida.

As perspectivas de Martins (2006), Aguiar (1999) e Lajolo (1982) con-

vergem à medida em que apontam para a necessidade de a escola repensar as 

práticas de leitura, fazendo com que a leitura e a literatura desempenhem sua 

função social. 
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A Vez do Leitor

Sob a ótica da apreciação estética, o trabalho com o conto “Um casaco de 

raposa vermelha”, de Teolinda Gersão (2020) é bastante profícuo e desafiador. 

Embora reconhecida internacionalmente, os textos de Gersão não  circulam 

no corpus de leituras literárias escolares brasileiras, nem nas listas de obras 

indicadas aos vestibulares. Apresentar um “novo” nome ao aluno-leitor e ao 

professor-leitor, faz parte dos objetivos deste capítulo. 

Teolinda Maria Sanches de Castilho Gersão Gomes Moreno (Coimbra, 

1940), professora universitária, romancista e contista tem muitas de suas obras 

adaptadas ao teatro, com encenações em Portugal, Alemanha e Romênia. Ao 

longo dos anos, recebeu muitos prêmios, entre os quais o Grande Prêmio de 

Conto Camilo Castelo Branco, o Prêmio Fernando Namora, o Prêmio de Ficção 

do PEN Clube, o Grande Prêmio de Romance e Novela da APE, o Prêmio Má-

xima de Literatura e o Prêmio da Fundação Inês de Castro. Além dos prêmios, 

ressalta-se a quantidade de reedições de seus livros, indicando quanto seus lei-

tores se multiplicam ao longo das décadas. 

O conto “Um casaco de raposa vermelha”, integra a coletânea de contos 

Alice e outras mulheres, obra em que a autora questiona e evidencia o femini-

no, posto em análise já no título da obra. Título e capa aludem à Alice no país 

das maravilhas, obra de Lewis Carroll, publicada em 1865. A ilustração da 

capa, evidenciando um corpo feminino coberto com um vestido que lembra os 

figurinos românticos do cinema, as cartas do baralho (todas de Copas) que se 

espalham pelo ar, as mãos contidas que seguram uma xícara mostram a dico-

tomia entre o ser e o parecer, entre essência e aparência que muitas vezes re-

verberam pelo cotidiano feminino. A organização da obra com seções: “Velhas 

maneiras”, “Maneiras de hoje” e “Formas em trânsito” revelam a construção 
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do feminino nesta obra de Gersão, conforme expõe Nilma Lacerda em: “Alice 

e o wicked problem”, prefácio em que reflete sobre os problemas complexos e 

cotidianos que cercam – e limitam, o corpo feminino:

Sem formular respostas, a autora evidencia ‘Formas em trânsito’, arranjos 
possíveis para a circulação de novas falas, postas em tensão com as manei-
ras formatadas nas reconhecíveis ‘Velhas maneiras’, prolongadas em ine-
vitáveis ‘Maneiras de hoje’, a ostentar no cadeado dourado o mesmo brilho 
falso. (GERSÃO, 2020, paratexto, p. 10). 

O conto que analisaremos a seguir compõe a seção “Formas em trânsito”.

A narrativa de “Um casaco de raposa vermelha” situa o leitor no mesmo 

espaço da protagonista: “Ao voltar um dia para casa, uma pequena empregada 

bancária vê numa loja de peles um casaco de raposa vermelha. Pára diante da 

vitrine, com um calafrio de prazer e de desejo.” (GERSÃO, 2020, p. 119). A 

cumplicidade entre narrador e leitor está posta nas primeiras linhas do conto. O 

pacto ficcional, se firmado, conduz o leitor conto afora, conto adentro. 

Uma vez firmado o pacto ficcional, o leitor vai pouco a pouco percebendo 

e experienciando a metamorfose da narradora protagonista, mulher de quem 

pouco se sabe: empregada bancária, assalariada, pagando as prestações do em-

préstimo contraído para a compra do carro e que deseja o casaco visto na vitrine 

da loja. 

Diferentemente dos outros contos da coletânea, a narrativa se faz em pa-

rágrafo único, em cinco páginas. É como se o desejo e a posse do casaco im-

pedissem qualquer outra ação. A protagonista torna-se prisioneira do casaco. O 

leitor torna-se prisioneiro do texto. Não há como fugir da sedução daquela peça 

de vestuário. Não há como fugir, acelerar a leitura  que prende o leitor. 

Uma vez de posse do casaco, as escolhas lexicais e sintáticas permitem 

que o leitor acompanhe (e sinta) as mutações e  transformações experimentadas 
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pela protagonista. A cor do casaco vibrante que parece arder, a espreita à noi-

te, com a loja fechada, a descrição sinestésica e minuciosa da metamorfose da 

bancária em raposa, predadora, carnívora, que finalmente se apossa do objeto 

de seu desejo, adaptando-se física e sensorialmente, trazem estranhamento e 

hesitação ao leitor. 

É interessante notar que há uma tentativa de explicar racionalmente as 

transformações ocorridas: “É por causa da ginástica, pensou, por alguma razão 

começara a fazer regularmente exercício.” (GERSÃO, 2020, p. 121). A pro-

tagonista busca e auxilia também o leitor a encontrar explicações, questionar 

sobre o insólito, sobre o não natural que vem ocorrendo. 

A identidade humana sucumbe à identidade animal. A metamorfose vai 

se completando período a período do texto: 

[...] – Então, bom-dia e obrigada, disse saindo à pressa, receando que o 
tempo que lhe restava se esgotasse e as pessoas parassem alarmadas a olhá-
-la, porque de repente era demasiado forte o impulso de pôr as mãos no 
chão e correr à desfilada, reencarnando o seu corpo, reencontrando o seu 
corpo animal e fugindo, deixando a cidade para trás e fugindo [...] (GER-
SÃO, 2020, p. 123). 

Se o relato hesita o leitor, o desfecho do conto causará completo estra-
nhamento:  

[...] antes do bater da porta e do verdadeiro salto sobre as patas livres, sacu-
dindo o dorso e a cauda, farejando o ar, o chão, o vento, uivando de prazer e 
de alegria e desaparecendo, embrenhando-se rapidamente na profundidade 
da floresta. (GERSÃO, 2020, p. 123). 

É importante considerar os espaços ocupados antes e depois da 

metamorfose. A identidade humana ocupa o espaço urbano, sociável. A 

identidade animal ocupa o espaço que lhe é de direito: a floresta. 
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A Vez da Teoria Literária

O espaço literário no conto em estudo, assume a posição de “articulador 

da história”, não podendo ser encarado como um elemento decorativo no texto, 

muito pelo contrário, uma vez que pode vir a ser o responsável pela ampliação 

dos sentidos, sempre considerando sua atuação em conjunto e em estreita rela-

ção com os demais elementos constituintes da arquitetura literária. Em ensaio 

que é parte integrante de obra dedicada a análises que tematizam o espaço na 

literatura, Barbieri (2009, p. 105) considera que

A construção espacial da narrativa deixa de ser passiva – enquanto um 
elemento necessário apenas à contextualização e pano de fundo para os 
acontecimentos – e passa a ser um agente ativo: o espaço, o lugar como 
articulador da história. A percepção deste pela personagem e seu percurso 
dão ao leitor uma maior compreensão da constituição de ambos e ampliam 
as possibilidades de significação do texto.

Ao analisarmos a migração da personagem, humano-animal, urbano-sel-

vagem, percebemos que a posse definitiva do casaco e sua veste constituem-se 

como uma abertura completa de portal, iniciada quando a bancária vê o casaco 

na vitrine e finalizada quando coloca a peça sobre sua pele, prontamente subs-

tituída pela pelagem de raposa. 

Ceserani (2006, p. 70) aponta para “Um forte interesse pela capacidade 

criativa e projetiva da linguagem” como um dos procedimentos narrativos e 

retóricos do fantástico: “O modo fantástico utiliza profundamente as poten-

cialidades fantasiosas da linguagem, a sua capacidade de carregar de valores 

plásticos as palavras e formar a partir delas uma realidade”. Encontramos  em 

“Um casaco de raposa vermelha” inúmeras passagens que ilustram a capacida-

de criativa e projetiva da linguagem, permitindo a criação do espaço-tempo da 

narrativa na intersecção entre o real e o imaginário.
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O conto parece não pertencer, a rigor, ao fantástico considerado como 

gênero, alinhando-se, muito mais, ao fantástico como modo. A questão da deli-

mitação teórica precisa do fantástico tem sido objeto de discussões recorrentes 

a partir dos estudos balizadores de Todorov (2017) que tiveram como princi-

pal mérito a tarefa de organizar os conhecimentos disponíveis até então. Uma 

das produções teóricas que se prestaram a enriquecer esse debate (GAMA-

-KHALIL, 2013) propõe problematizar as dificuldades de nomear as narrativas 

fantásticas:  

A construção da narrativa fantástica pode assumir variadas formas, agre-
gar diversificados elementos e, dependendo da maneira como é tecida a 
sua trama, os estudiosos delegam a ela variáveis denominações. Assim, 
uma grande dificuldade é a nomeação da literatura que faz brotar em seu 
enredo o insólito. Alguns estudos tentam organizar as diversas formas da 
narrativa fantástica e agrupá-las em “gêneros”. Nesse caso, dando ênfase 
às diferenças, demarcam territórios em que o fantástico ficará situado ao 
lado de gêneros vizinhos. Em outra linha de entendimento, teóricos procu-
ram compreender essa literatura por uma visão que privilegia não somente 
a diferença, mas as similitudes e, nesse sentido, adotam a perspectiva do 
“modo”. (GAMA-KHALIL, 2013, p. 19).

Com o que se observa nas explicitações da ensaísta acima citada, enten-

de-se  que o conto de Gersão (2020) pode ser considerado como representante 

do chamado fantástico modal, uma vez que o fantástico enquanto gênero, sem-

pre com base nos conceitos de Todorov(2017), está fortemente atrelado a um 

determinado período histórico (séculos XVIII e XIX) e traz para o primeiro 

plano a questão das diferenças, não a dos pontos em comum. 

O meu enfoque sobre a literatura fantástica dirige-se não no sentido de en-
tendê-la a partir da noção de gênero, enquadrando-a em um período históri-
co preciso. Por esse motivo, acredito ser mais viável considerar a literatura 
fantástica como um “modo”. Caso se parta de um mirante que considera 
seu enquadramento por intermédio do gênero, reduzimos o ponto de al-
cance de uma vasta literatura que fratura a realidade e se ergue como uma 
estética em que a incerteza é a base de criação, literatura essa que existe 
desde os primórdios, fruto do imaginário dos seres humanos. Pela vertente 
que considera o fantástico como um modo, podemos alargar o enfoque ana-
lítico sobre essa literatura, porque o que mais nos interessa nas pesquisas 
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sobre a literatura fantástica não é datar determinada forma de fantástico 
nem enfaixá-la em uma espécie ou outra, mas compreender de que maneira 
o fantástico se constrói na narrativa e, o mais importante, que efeitos essa 
construção desencadeia. (GAMA-KHALIL, 2013, p. 30).   

A transformação de mulher para raposa, descrita minuciosamente, como 

recurso retórico narrativo é  apontado por Ceserani (2006, p. 71) como uma for-

ma de “permitir aquelas repentinas e inquietantes passagens de limite e de fron-

teira, que são características fundamentais da narrativa fantástica”. São as pas-

sagens entre realidade e ilusão, quando o sonho/pesadelo como manifestação 

da mente humana pode resguardar uma vertente do fantástico, quando ocorre a 

transição do ambiente familiar e costumeiro para o ambiente perturbador, po-

dendo ser do sonho, da loucura ou do pesadelo: “O personagem protagonista se 

encontra repentinamente como se estivesse dentro de duas dimensões diversas, 

com códigos diversos à sua disposição, para orientar-se ou compreender” (CE-

SERANI, 2006, p. 73). 

Na narrativa de Gersão, a transfiguração da mulher para predadora cons-

titui, período a período o detalhe (CESERANI, 2006) como ferramenta fun-

damental para a construção do universo do fantástico: “[...] e uma palavra lhe 

ficava por vezes boiando insistentemente na memória: predador. Tinha mais 

fome agora [...] tinha fome de outras coisas [...] uma fome oculta, que a roía por 

dentro e não parava” (GERSÃO, 2020, p. 122). 

Novamente, trazemos a perspectiva teórica de Ceserani (2006) e um dos 

núcleos temáticos da literatura fantástica: o duplo. O teórico ressalta que esse 

recurso (o duplo) é amplamente usado na literatura e no teatro desde a Antigui-

dade: “Entretanto, no fantástico, o tema é fortemente interiorizado, e ligado à 

vida da consciência, das suas fixações e projeções” (CESERANI, 2006, p. 83). 

O duplo se manifesta  interiorizado, nos labirintos do inconsciente, entre o real 

e o ficcional, entre a mulher e o predador. Entre humano e animal. 
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As ambiguidades entre consciente e inconsciente, ficção e realidade se 

encontram. Para Todorov:

O fantástico implica, portanto, não apenas a existência de um acontecimento 
estranho, que provoca hesitação no leitor e no herói; mas também numa 
maneira de ler, que se pode por ora definir negativamente: não deve ser 
nem “poética”, nem “alegórica”. (TODOROV, 2017, p. 34).

É a maneira de ler que faz com que o pacto ficcional se reafirme no longo 

parágrafo em que o texto se constrói. O universo ficcional criado pelo narrador 

faz com que a hesitação do leitor o obrigue a prosseguir na leitura, nas palavras 

de Todorov (2017, p. 36): “é a hesitação que lhe dá vida”. O leitor acompanha a 

narração situado na intersecção entre o real e o fantástico. A atmosfera insólita 

no conto é intensificada pela construção de um espaço ficcional híbrido.

O texto literário permite ao leitor experienciar a linguagem, fazer do signo 

verbal um elemento estético que mergulha no próprio homem, na sua interiori-

dade, revelando que a ficção se alimenta do nosso medo e da nossa experiência. 

Leitor e personagem ficam eufóricos, à espera de que o casaco seja vestido e a 

metamorfose ocorra. 

A Vez das Habilidades e Competências 

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a leitura li-

terária está situada no campo artístico: “é o espaço de circulação das manifesta-

ções artísticas em geral, contribuindo para a construção da apreciação estética” 

(BRASIL, 2018, p. 489). 

A perspectiva apresentada, permite a fruição associada à competência 

específica 6 de Língua Portuguesa para o Ensino Médio que trata da apreciação 

estética de diversas produções artístico-culturais, analisando as escolhas lin-

guísticas que compõem o sentido completo do texto: 
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Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, 
considerando suas características locais, regionais e globais, e mobilizar 
seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado e 
(re)construir produções autorais individuais e coletivas, exercendo o prota-
gonismo de maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de sabe-
res, identidades e culturas. (BRASIL, 2018, p. 496). 
 

Dentro da Competência 6, a habilidade EM13LGG602, compreendendo: 

habilidade do Ensino Médio, da primeira à terceira série, para a área de lin-

guagens, competência 6, habilidade 02 é plenamente exercitada por meio do 

trabalho com o conto em estudo: 

(EM13LGG602) Fruir e apreciar esteticamente diversas manifestações ar-
tísticas e culturais, das locais às mundiais, assim como delas participar, de 
modo a aguçar continuamente a sensibilidade, a imaginação e a criativida-
de. (BRASIL, 2018, p. 496).  

Ao privilegiar o texto literário em seu caráter polissêmico, busca-se re-

colocá-lo como ponto de partida para as atividades escolares, verticalizando as 

interações entre leitores, conforme orienta a Base Nacional Comum Curricular. 

Ainda em se tratando da Base Nacional Comum Curricular, é importante 

considerar a leitura literária, no caso o conto “Um casaco de raposa vermelha”, 

de Teolinda Gersão (2020), como uma das possibilidades de atender aos desíg-

nios da própria BNCC ao tratar da progressão das aprendizagens e habilidades: 

“o aumento da complexidade dos textos lidos e produzidos em termos de temá-

tica, estruturação sintática, vocabulário, recursos estilísticos, orquestração das 

vozes e semioses”. (BRASIL, 2018, p. 499). 

O campo de atuação artístico-literário na BNCC prevê a possibilidade de 

apreender o imaginário e construir um acervo pessoal, conforme as práticas de 

leitura, escrita, produção de textos (orais, escritos, multissemióticos) e análise 

linguística /semiótica, de acordo com a habilidade EM13LP51, compreenden-

do: Ensino Médio, da primeira à terceira série, para o componente curricular 

de Língua Portuguesa, habilidade número 51: “Selecionar obras do repertó-
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rio artístico-literário contemporâneo à disposição segundo suas predileções, de 

modo a constituir um acervo pessoal e dele se apropriar para se inserir e intervir 

com autonomia e criticidade no meio cultural”. (BRASIL, 2018, p. 525).  

O estímulo à criação e consolidação de acervo cultural ainda no ambiente 

escolar permite que o gosto individual dos sujeitos seja respeitado e incluído 

pela escola. Perissé (2006, p. 56) afirma que “A instrução, a aquisição de co-

nhecimento não se separa do deleite”. O autor recupera a etimologia dos termos 

diagogé (recreação), interligir (intus +legere = ler de dentro e por dentro) para 

defender a importância da leitura como  prática humanizadora:

A formação literária, poética, artística, humanizadora, jamais envelhece, e 
continuará sendo orientação para descobrirmos novos rumos. E o motivo é 
simples: somente sendo seres humanos poderemos retomar o antigo rumo: 
humanizar o ser humano. (PERISSÉ, 2006, p. 137).

A leitura é fundamental para a formação dos sujeitos, bem como para a 

construção de um conhecimento crítico para analisar e intervir na realidade. 

Assim, faz-se necessário um conjunto de saberes prévios que considerem as 

experiências e os conhecimentos do leitor. Fernandes ressalta a importância da 

leitura como forma de ascensão social, como meio de permitir que o indivíduo 

se torne cidadão:

Também o exercício pleno da cidadania implica a capacidade de leitura, 
pois o desenvolvimento da competência de atribuir sentido ao texto escrito 
possibilita o posicionamento crítico do sujeito diante do mundo circun-
dante. Enfim, a leitura permeia todas as relações e quem não lê tem pouca 
chance de conquistar um lugar ao sol nessa civilização hodierna. (FER-
NANDES, C. 2007, p. 12).

Soma-se a isso o fato de a literatura ser um fenômeno da linguagem re-

sultante de uma experiência existencial, social, política e histórica. Nessa pers-

pectiva, o texto literário é um objeto artístico e polissêmico que questiona con-

venções e envolve o leitor num jogo de descobertas e redescobertas de sentido, 

ajudando-o a compreender a si próprio, as culturas e o mundo em que vive.
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Considerações Finais

A leitura literária no ambiente escolar é uma prática que precisa ser estru-

turada pelo professor a fim de verticalizar os sentidos do texto. Apresentar ao 

aluno-leitor um autor que não é do seu conhecimento, além de ampliar o acervo 

cultural do indivíduo cria vínculos entre leitores, professores e textos. 

O conto “Um casaco de raposa vermelha” permite que o exercício da 

leitura seja vivenciado com os sentidos aflorados. Experienciar a arquitetura 

do texto literário e as reações da protagonista conduzem o aluno-leitor para a 

leitura deleite, leitura de fruição, tão pouco explorada no ambiente escolar. 

Ao propor a leitura de um conto produzido em terras lusitanas, abre-se, 

inclusive, a possibilidade de pensar a língua portuguesa e seu alcance. 

Atividades significativas de leitura e interpretação textual contemplam as 

habilidades e competências esperadas para o aluno do Ensino Médio e contri-

buem para a formação  e consolidação do aluno-leitor. 

O professor ao propor a leitura do texto literário conhecendo as carac-

terísticas da literatura fantástica, abre um portal de potencialidades de leitura, 

análise e interpretação. 

O contato com a literatura produzida por Teolinda Gersão permite o ques-

tionamento diante do texto, do leitor, da teoria e da própria literatura. 
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CAPÍTULO 2 

INVESTIGANDO AS LACUNAS: 
A LEITURA ATIVA NO CONTO 
“LARANJA”, DE NEIL GAIMAN

Heloisa Antoniolli Marino

Fernanda da Cunha Correia

Doi: 10.48209/978-65-5417-056-2

A literatura fantástica foi, por muito tempo, considerada um texto de gos-

to popular e, consequentemente, entendida como menor. Por conta disso, foi 

pouco explorada até recentemente no âmbito acadêmico e por extensão no âm-

bito escolar. Ainda assim, trata-se de um tipo de narrativa muito consumido 

por jovens leitores, participando de sua formação como leitor, justamente por 

instigar a curiosidade e estimular a imaginação.

O texto se completa e ganha vida com a leitura, cujo ato de ler permite 

que o leitor construa redes de níveis interpretativos em que o texto começa a 

ter sentido a partir do entendimento de seus elementos narrativos por parte do 

leitor. Sem tal comunicação não há desenvolvimento do texto. Umberto Eco, 

em suas conferências reunidas na obra Seis passeios pelos bosques da ficção, 

apresenta o conceito de que a leitura pode ser comparada a um passeio no bos-
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que em que o leitor escolhe os caminhos a serem percorridos e, sendo assim, 

selecionam a interpretação daquilo que acabaram de ler:

Mesmo quando não existem num bosque trilhas bem definidas, todos po-
dem traçar sua própria trilha, decidindo ir para a esquerda ou para a direita 
de determinada árvore e, a cada árvore que encontrar, optando por esta ou 
aquela direção. Num texto narrativo, o leitor é obrigado a optar o tempo 
todo. (ECO, 1994, p. 12)

 Leitor e obra formam dois pontos dos três que formam o “sistema literá-

rio” consagrado por Antonio Candido. Candido, em seu ensaio “O escritor e o 

público”, deixa claro que a relação entre autor, obra e público é concretizada 

com a presença dos três elementos e com a participação ativa de todas as partes. 

O escritor depende do público e ambos dependem da obra para realizarem seus 

papéis:

A literatura é pois um sistema vivo de obras, agindo umas sobre as outras e 
sobre os leitores; e só vive na medida em que estes a vivem, decifrando-a, 
aceitando-a, deformando-a. A obra não é produto fixo, unívoco ante qual-
quer público; nem este é passivo, homogêneo, registrando uniformemente 
o seu efeito. São dois termos que atuam um sobre o outro, e aos quais se 
junta o autor, termo inicial desse processo de circulação literária, para con-
figurar a realidade da literatura atuando no tempo. (CANDIDO, 1976, p. 
74)

 Candido referia-se a todo tipo de literatura, de diferentes épocas, mas é 

na literatura contemporânea que as relações vão se tornar ainda mais marcadas 

e co-dependentes. O leitor não tem mais uma postura aparentemente passiva 

diante do texto, mas é convidado a construí-lo em conjunto com o desenrolar 

da narrativa. O texto contemporâneo busca, esteticamente, a cumplicidade do 

leitor para atualiza-lo a cada leitura por diferentes indivíduos.

 A partir dos conceitos acima apresentados, o presente artigo visa levantar 

questões a respeito da relação entre texto e leitor, a partir da estratégia escolhi-

da pelo autor para a composição da narrativa de modo que o leitor tenha uma 

participação ativa na compreensão e atualização do texto. Partindo do conto 
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“Laranja”, de Neil Gaiman, a análise observa como o leitor preenche as lacunas 

existentes no texto para que construa a rede de significados pensada pelo autor.

 O escritor inglês Neil Gaiman, muito por conta de seu histórico na pro-

dução de histórias em quadrinhos e roteiros televisivos, utiliza constantemente 

técnicas que colocam o leitor como agente ativo da narrativa, buscando sempre 

sua colaboração para que a compreensão completa da história se der a partir de 

um trabalho do leitor de complementar os espaços deixados pelo escritor:

Dissemos que o texto postula a cooperação do leitor como condição pró-
pria de atualização. Podemos dizer a melhor que o texto é um produto cujo 
destino interpretativo deve fazer parte do próprio mecanismo gerativo. Ge-
rar um texto significativo executar uma estratégia de que fazem parte as 
previsões dos movimentos de outros – como, aliás, em qualquer estratégia. 
(ECO, 2011, p. 39)

A hesitação do leitor surge pela confiança ou não do relato do narrador, 

dos argumentos usados para que o leitor acredite da história, se realmente exis-

te um monstro, se os personagens sofreram de fato o ataque. Toda a construção 

sobre a veracidade dos fatos dentro do texto torna-se a base para o efeito da 

hesitação.

A função do leitor dentro de uma obra da literatura fantástica torna-se 

fundamental para a sua existência, pois é a partir da leitura que desenvolve o 

processo interpretativo que progride para as outras sensações que o texto do 

fantástico pode produzir, a dúvida, o medo, a surpresa etc. 

Dentro da funcionalidade do leitor para a obra literária, a teoria nos con-

ceitos de estética da recepção de Wolfgang Iser abarca sobre leitura e a parti-

cipação do leitor dentro da construção dos níveis interpretativos, o lugar vazio 

é um recurso narrativo que exige o complemento das lacunas propositais exis-

tentes no texto. Sendo uma estratégia de controlar o andamento do texto, man-

tendo o suspense sobre o desfecho da história, pedindo o auxílio do leitor para 
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trabalhar diretamente na formulação da interpretação das ações ou dos fatos 

apresentados. O efeito de sentido é construído com o retardo ou a aceleração 

da narração dos fatos, dando doses pequenas das informações para que o leitor 

possa interagir com o texto. 

Nos textos do fantástico, esse recurso pode surgir como uma ferramenta 

para a criação do insólito na narrativa, pois a forma como esse recurso é usado 

exige a atenção do leitor já que o papel do narrador é convencer o leitor sobre a 

sua história, e isso que faz o leitor ter a dúvida, a desconfiança sobre o narrador, 

a hesitação sobre os acontecimentos narrados.

Elaboradas para que as informações tenham elementos que possam com-

binar entre si, ou seja, para que essas “brechas” tenham um propósito signifi-

cativo para o sentido da narrativa, torna-se necessário o seguimento coerente 

dentro da proposta da trama da história.

Os lugares vazios indicam que não há a necessidade de complemento, mas 
sim a necessidade de combinação. Pois só quando os esquemas do texto 
são relacionados entre si, o objeto imaginário começa a se formar; esta 
operação deve ser realizada pelo leitor e possui nos lugares vazios um im-
portante estímulo. Mediante eles, assinala-se a possibilidade de ligação de 
seus segmentos, possibilidade não explicitada pelo texto. [...] os lugares 
vazios liberam os esquemas e perspectivas para serem interligados pelos 
atos de representação do leitor; eles “desaparecem” no momento em que tal 
relação é representada. (ISER. 1999, p.126)   

Para que esse recurso possa se tornar um dos responsáveis pela forma-

ção do imaginário, a coerência acaba sendo um fator primordial por também 

fomentar a curiosidade do leitor. Esse estímulo age como um formador de es-

peculações sobre a trama da narrativa, formulando a interpretação das ações de 

acordo com o seguimento do texto.

Quando uma dessas suposições é confirmada ou refutada na história, no-

vas formulações são criadas e substituem a antiga. A frequente elaboração de 
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ideias transforma-se na conexão do leitor com o texto, e o processo de criar 

expectativas torna-se uma constante.

Os lugares vazios dos textos ficcionais estruturam esse processo contra o 
pano de fundo do uso pragmático da fala; omitindo as suas referências, eles 
forçam o leitor a se desfazer de parte de suas expectativas habituais. Pois o 
leitor precisa reformular o texto formulado para poder incorporá-lo. (ISER. 
1999, p. 129) 

O texto literário permite flexibilidade em sua construção. Com a quebra 

da fala pragmática, em que o discurso não precisa ser obrigatoriamente claro e/

ou explícito, permitindo a administração do fornecimento de informações du-

rante a história. A supressão de explicações mantém o suspense da trama, pois 

o não dito pode produzir o impacto da surpresa do clímax do enredo. Caso con-

trário, o excesso de justificativas pode acarretar um cansaço e o desinteresse da 

continuidade de leitura.

Como estratégia para estimular a continuação da interação do receptor 

com o objeto, a organização textual igualmente atua como meio para estabe-

lecer os espaços vazios. A quebra da padronização das informações fornecidas 

pela narrativa torna-se um artificio que colabora para a criação das expectati-

vas, instigando a curiosidade.

Os textos ficcionais se caracterizam pelo fato de que seus procedimentos 
geralmente não organizam uma sequência previsível de normas do repertó-
rio e de segmentos de perspectiva, até poderíamos dizer que os esquemas 
textuais a serviço da formação de representações obedecem bem menos ao 
princípio da good continuation do que é indispensável para os atos da per-
cepção cotidiana. [...] Assim, a good continuation, normalmente interrom-
pida pelos lugares vazios, faz o leitor intensificar sua atividade combina-
tória; mesmo não cumprindo às vezes a expectativa da “boa continuação”, 
o leitor deve combinar normas e segmentos numa sequência contrafactual, 
opositória, contrastiva, telescópica ou fragmentada (ISER. 1999, p. 130-
131)

A Good Continuation segue o ritmo linear da maneira de contar uma his-

tória, mantendo o padrão sequencial da narrativa. Os lugares vazios permitem 
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o rompimento da regra padronizada das ações para introduzir (algumas vezes 

sutilmente e outras de forma abrupta) uma nova informação, a princípio irre-

levante, mas que se mostra necessária posteriormente para a continuação da 

trama, mantendo a formação das especulações e a comunicação do leitor com 

o texto.

Para observar tais construções, utilizaremos o conto “Laranja”, de Neil 

Gaiman. O texto foi publicado no Brasil na coletânea Alerta de risco (2016, p. 

99-106), a qual é apresentada na orelha do livro como uma “coletânea de his-

tórias que exploram o poder da imaginação”. Na introdução, ao apresentar os 

contos, Gaiman (2016, p. 19) fala de “Laranja”: 

A forma como se conta uma história é tão importante quanto o simples ato 
de contá-la, embora as formas das narrativas costumem ser mais sutis do 
que a escolhida para esse conto. Eu tinha uma história na cabeça, mas foi 
apenas quando pensei na estrutura de um questionário que tudo se encai-
xou.

O conto, cujo título não oferece muitas pistas ao leitor, tem como uma 

espécie de subtítulo ou aviso o seguinte trecho: “(Transcrição das respostas do 

terceiro elemento ao questionário do investigador)” (GAIMAN, 2016, p. 99). 

Primeiro elemento que causa estranheza, mas já adianta o tom do conto e o que 

encontraremos ao longo da leitura. Em seguida há um aviso de “CONFIDEN-

CIAL” e, imediatamente depois, as respostas do interrogatório, mas sem as 

perguntas.

A ausência das perguntas faz com que a metade da história esteja oculta 

do leitor e ele precisa fazer um esforço de complementar o espaço vazio a cada 

nova resposta, uma vez que a pergunta formulada mentalmente não será preci-

samente aquela que gerará a resposta seguinte. É a resposta que dará pistas do 

que pode ter sido perguntado:
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“Não-dito” significa não manifestado em superfície, a nível de expressão: 
mas é justamente este não-dito que tem de ser atualizado a nível de atua-
lização do conteúdo. E para este propósito um texto, de uma forma ainda 
mais decisiva do que qualquer outra mensagem, requer movimentos coope-
rativos, conscientes e ativos da parte do leitor. (ECO, 2011, p. 36)

Trata-se de um movimento que vai acompanhar toda a leitura do conto, 

sendo às refeitos por contas de informações que serão oferecidas mais adiante 

no texto. A estrutura textual faz com que a narrativa seja construída ao longo da 

leitura, com uma participação ativa do leitor:

Os lugares vazios indicam que não há a necessidade de complemento, mas 
sim a necessidade de combinação. Pois só quando os esquemas do texto 
são relacionados entre si, o objeto imaginário começa a se formar; esta 
operação deve ser realizada pelo leitor e possui nos lugares vazios um im-
portante estímulo. Mediante eles, assinala-se a possibilidade de ligação de 
seus segmentos, possibilidade não explicitada pelo texto. [...] os lugares 
vazios liberam os esquemas e perspectivas para serem interligados pelos 
atos de representação do leitor; eles “desaparecem” no momento em que tal 
relação é representada. (ISER, 1999, p.126)

Ao todo são 70 respostas que podem ser apresentadas em três blocos: da 

resposta 1 até a 24, fazendo a apresentação dos personagens e estabelecendo 

ancoragens com a nossa realidade; a resposta 25 traz um ponto de virada que 

segue até a 54 e, por fim, as respostas 25 até 70 organizam o desfecho do con-

to. Esta organização se parece muito com a de roteiros de filmes, nos quais há 

três grandes eixos narrativos, tendo um primeiro ponto de virada que introduz 

o conflito narrativo e um segundo que introduz a solução. Geralmente, as divi-

sões seguem aproximadamente os terços do tempo total do filme, o que também 

ocorre com as respostas que formam o conto.

 As três primeiras respostas apresentam a protagonista que vai narrar o 

conto a partir das próprias respostas, elas ajudam a estabelecer a narrativa em 

nossa realidade mencionando lugares reais como Glasgow, na Escócia, e Car-

diff, no País de Gales. Na quarta resposta nos dá uma pista ao mencionar um 
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ex-marido da mãe, e que não deixa claro se ele é o pai da narradora investigada, 

mas parece haver algo suspeito: “O divórcio foi bem ruim, e mamãe acabou 

pagando a ele muito dinheiro. O que me parece meio errado. Mas talvez tenha 

valido a pena só para nos livrarmos dele.” (GAIMAN, 2016, p. 99)

 Como explica Todorov, “Toda nova personagem significa uma nova in-

triga. Estamos no reino dos homens-narrativa. Esse fato afeta profundamente 

a estrutura da narrativa.” (TODOROV, 2013, p.123). Assim, o que vemos nas 

respostas quatro, cinco e seis é uma constante mudança da possível intriga. 

O ex-marido da mãe é apresentado, na resposta seguinte conhecemos a mãe, 

descrita como “inventora e empreendedora” e, sempre que suas empresas são 

mencionadas são apresentadas com o símbolo de marca registrada (®). Na sex-

ta resposta, quando os irmãos mais novos são apresentados sabemos que algo 

ocorreu com a filha caçula, uma vez que ela é apresentada no passado: “Nerys, 

que tinha apenas quinze anos [...]”.

 As respostas seguintes são curtas e diretas, não trazendo muito avanço à 

narrativa até que são respondidas questões a respeito dos empreendimentos da 

mãe. A narrativa parece conduzir a um problema com o trabalho da mãe, até 

que, na resposta doze encontramos a protagonista da história que está sendo 

narrada: “Não sei. Nerys costumava ser normal. [...] A história do laranja só 

começou ano passado.” (GAIMAN, 2016, p. 100, grifo nosso). Para marcar 

a “normalidade” da personagem temos mais uma vez um ancoramento na 

realidade, ao mencionar que era fã de Britney Spears e se inspirava na cantora.

 Aos poucos, as respostas parecem costurar o que quer que tenha aconte-

cido com a personagem Nerys com os insumos comprados pela mãe para o seu 

negócio de bolhas coloridas. A resposta vinte apresenta um desentendimento 

entre mãe e filha por conta de um bronzeador artificial que não fora comprado. 

A narradora não testemunhou a discussão porque estava cuidando dos animais 
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de estimação da família. As respostas seguintes seguem desenvolvendo o con-

flito entre mãe e filha, até a resposta vinte e quatro, na qual é dito que Nerys fez 

algo que foi considerado “burro” e tom das respostas passa a mudar. “Sim, foi 

burrice. Mas não foi a maior burrice do mundo, entende? Está mais para uma 

burrice bem-a-cara-da-Nerys.” (GAIMAN, 2016, p. 102).

 Não sabemos exatamente o que aconteceu e a falta de informações é es-

sencial para o andamento do texto e para o impacto no leitor das revelações que 

virão a seguir:

Ao leitor é oferecida uma estrutura para sua interpretação do texto, e isto 
não se limita apenas ao início dos textos, mas muitas vezes sob a forma de 
diretrizes no meio da ação. Este sistema de controle pode ser chamado de 
orientação explícita do leitor; sua função é permitir que a orientação implí-
cita tenha seu pleno efeito.1. (ISER, 1980, p. 47, tradução nossa)

 Importante reparar que a resposta vinte e quatro encerra o primeiro terço 

das respostas e, assim como um roteiro de cinema, marca um ponto de vira-

da na trama: “Uma história é um todo, e as partes que a compõem — a ação, 

personagens, cenas, seqüências, Atos I, II, III, incidentes, episódios, eventos, 

música, locações, etc. — são o que a formam. Ela é um todo.” (FIELD, 2001, 

p. 12)

 A partir de agora, toda a realidade que foi apresentada é quebrada, a co-

meçar com as duas respostas seguintes: “O fato de ela estar brilhando. Um bri-

lho de laranja pulsante.” (GAIMAN, 2016, p. 102). A narradora segue contando 

o que aconteceu, ainda acompanhando o leitor, marcando que não acreditava no 

que aconteceu: “Pryderi disse que ela estava flutuando a uns três centímetros do 

chão. Mas não cheguei a ver isso. Pensei que ele estivesse apenas botando mais 

lenha na fogueira da nova esquisitice dela.” (GAIMAN, 2016, p. 102).

1 The reader is offered a framework for his realization of the text, and this is not confined merely to 
the initial essays, but is often in the form of directives right in the middle of the action. This system 
of control might be called the explicit guidance of the reader; its function is to allow the implicit 
guidance to take its full effect.
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 A seguir é dito que Nerys passa a exigir ser chamada de “Vossa Imanên-

cia ou o Veículo”. Segundo o dicionário Houaiss, encontramos as seguintes 

definições de “imanência”: 

Substantivo feminino
1 qualidade ou estado de imanente
2 fil qualidade do que pertence à substância ou essência de algo, à sua inte
rioridade, em contraste com a existência, real ou fictícia, de uma dimensão externa 
2.1 fil atributo do que é inerente ao mundo concreto e material, à natureza 
3 p.met.; fil a realidade material, em sua concretude

 Apesar do que está sendo narrado, uma pessoa perdendo a identidade, 

mudando de cor e passando a flutuar; passa a exigir ser chamada de algo que 

remete à essência de algo, à concretude. O oposto do que a situação transpare-

ce. Enquanto ela deixa de responder pelo nome anterior e deixa de agir como 

ela mesma.

 Conforme responde ao interrogatório, a narradora marca que não levava 

a sério as esquisitices que se sucederam, nada diferente das outras manias de 

adolescente que haviam ocorrido até então. Ao apresentar outra grande mudan-

ça na situação, a narradora marca como esquisito o que é mais normal, fechar 

os olhos e seguir vendo uma luz muito forte: “Naquela noite, quando começou 

a escurecer. Era possível ver a luz laranja pulsando sob a porta. Como o brilho 

de um vagalume ou coisa do tipo. Ou um show de luzes. O mais estranho é que, 

mesmo com os olhos fechados, eu ainda conseguia ver.” (GAIMAN, 2016, p. 

102)

 A resposta seguinte é um exemplo de um mecanismo que perpassa todo 

o conto. Pequenas pausas no que estava sendo dito, com respostas vagas e 

que são menos esclarecedoras, tais como “Na manhã seguinte. Todos nós.” 

(GAIMAN, 2016, p. 102). A resposta seguinte também não dá pista do que 

fora respondido com estas duas frases. Trata-se de uma estratégia do texto para 

manter a surpresa mesmo quando fatos tão absurdos já foram narrados: 
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Os lugares vazios suspendem a good continuation e acionam a colisão das 
representações, o que significa que a vivacidade de nossa representação 
aumenta proporcionalmente ao número de lugares vazios. [...] As cone-
xões suspensas e a ruptura da good continuation intensificam a formação 
de representações; nesse sentido, o lugar vazio no texto se revela condição 
elementar da comunicação. (ISER, 1999, p. 136)

 A continuação também utiliza a mesma estratégia, “Já tinha ficado bas-

tante óbvio àquela altura.” (GAIMAN, 2016, p. 103). Não sabemos o que ficara 

óbvio, uma vez que a sequência narra mais eventos insólitos, tanto pela situa-

ção da garota que brilha laranja quanto pelo aceitamento da irmã: 

Ela nem mesmo se parecia mais com a Nery s. Tinha uma aparência um 
pouco borrada. Tipo uma miragem. Pensei nisso, e... tudo bem. Imagine 
que você está olhando para algo muito brilhante, uma coisa azul. Daí, quan-
do você fecha os olhos, não sobra uma imagem alaranjada nos olhos? Era 
essa a aparência dela. (GAIMAN, 2016, p. 103)

 Em seguida as mudanças são apresentadas como aceitas e o que antes 

era normal passa a ser estranho, havendo uma inversão da situação. “Na maior 

parte do tempo, eu ficava sentada no quintal lendo um livro. Não dava para fa-

zer quase nada. Comecei a usar óculos escuros, e mamãe também, porque a luz 

laranja machucava os olhos. Mas nada além disso.” (GAIMAN, 2016, p. 103).

 A normalidade segue misturada com a estranheza quando as respostas 

passam a apresentar tópicos voltados para a narradora, na qual ela apresenta 

seus gostos pessoais e seus planos, comuns de uma adolescente, como o fato de 

não ter namorado e o desejo de ser veterinária, mas viajar antes de tomar qual-

quer decisão. Deixando claro que não sabe explicar exatamente o que estava 

acontecendo, apresenta explicações racionais para alguns episódios. “Cerca de 

meio metro acima do carpete. Ela abaixava um pouco para passar pelas portas, 

para não bater a cabeça.” (GAIMAN, 2016, p. 104). Para em seguida apresentar 

o grande objetivo da protagonista, sem maiores explicações: “Dominar o mun-

do.” (GAIMAN, 2016, p. 104).
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 A narradora apresenta mais algumas situações nas quais a família tentou 

fazer algo para conter a situação, todas sem sucesso e com respostas cada vez 

mais absurdas e que são normalizadas por conta da situação já insólita: 

Ficamos felizes por ela não ter feito a mesma coisa com a gente. Mamãe 
disse que isso era prova de que Nery s ainda estava lá, em algum lugar, pois 
se tivesse o poder de nos transformar em meleca, como fez com os bom-
beiros, já teria feito isso. Eu disse que talvez ela apenas não fosse poderosa 
o bastante para nos transformar em meleca no começo, e que agora não se 
daria ao trabalho. (GAIMAN, 2016, p. 105)

 Depois da resposta cinquenta e quatro, finalizando o segundo terço, há 

uma nova quebra radical na narrativa para organizar o caminho para o final. A 

resposta cinquenta e cinco apresenta: “Quando a nave pousou.” (GAIMAN, 

2016, p. 105). Nada na história apresentou pistas para a presença de alieníge-

nas. É a partir deste ponto que surgem algumas respostas e soluções:

Três coisas. Primeiro, a promessa de que não maltratariam Nerys nem a 
machucariam. Segundo, se um dia conseguissem fazê-la voltar ao que era, 
eles nos avisariam e a trariam de volta. Terceiro, a receita de uma mistura 
para fazer bolhas fluorescentes. (Só posso supor que estavam lendo os pen-
samentos da mamãe, porque ela não tinha dito nada. Mas é possível que 
Vossa Imanência tenha contado. Ela certamente tinha acesso a algumas das 
memórias de “o Veículo”.) Além disso, deram a Pryderi algo parecido com 
um skate de vidro. (GAIMAN, 2016, p. 105)

Depois disso, as estratégias se repetem com frases que são certeiras, mas 

não respondem nada, tais como “Porque eu não quis.” (GAIMAN, 2016, p. 

106). As coisas parecem normalizar e as reações da narradora parecem comuns 

a uma adolescente: 

65) Às vezes. Quer dizer, é preciso ter em mente que ela era a pessoa mais 
irritante do planeta, mesmo antes de toda essa história de Vossa Imanência. 
Mas, sim, acho que sim. Se eu for sincera.
66) Fico sentada do lado de fora, à noite, olhando para o céu, imaginando o 
que ela está fazendo. (GAIMAN, 2016, p. 106)

 O conto então se encaminha para o final, apresentando a relação deles 

com o governo e os presentes dados pelos alienígenas: “(Vocês são do governo, 
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não são?)” (GAIMAN, 2016, p. 106). Passando a ser quase poético quando a 

narradora fala da falta da irmã e como passa o tempo imaginando onde ela está, 

até a resposta setenta e a finalização do conto:

70) Até o dia em que eu morrer.
Declaro que este é um relato fidedigno dos acontecimentos.
Jemima Glorfindel Petula Ramsey (GAIMAN, 2016, p. 106)

 O desfecho deixa claro que se tratava de um interrogatório, mas mantém 

o suspense sobre o que realmente aconteceu com a irmã da protagonista. Mes-

mo que exista uma finalização e uma explicação mínima, parte do enredo se 

mantém em aberto, permitindo que o leitor fique especulando sobre as lacunas 

deixadas pela narrativa em forma de respostas e sobre a continuidade da inves-

tigação.

 Assim, temos um texto que dialoga e é mais palatável para um público 

mais jovem, possibilitando para que seja um ponto de partida para o interesse 

pela leitura, seja ele pelo estudo escolar ou pela fruição. A partir de sua postura 

ativa diante do texto, o leitor torna-se mais próximo e participativo, permitindo 

que estudos como os de personagem e narrador tornem-se mais palatáveis. As 

estratégias utilizadas por Gaiman, ou seja, os espaços vazios, estimulam que o 

leitor seja participativo a todo momento, como deixa claro Iser: “O lugar vazio 

permite então que o leitor participe da realização dos acontecimentos do texto. 

Participar não significa, em vista dessa estrutura, que o leitor incorpore as po-

sições manifestadas no texto, mas aja sobre elas”. (ISER, 1999 p.157)

 A leitura que trabalha com espaços vazios faz com que o ato de ler se 

torne um jogo investigativo, estimulando a participação do leitor em debates e 

dinâmicas de sala de aula, principalmente as que trabalhem com interpretação 

de texto. A escrita contemporânea de Neil Gaiman, acostumado a escrever para 

um público infanto-juvenil ou jovem adulto, torna-se mais atrativo pelos dife-

rentes temas usados e pelas diferentes estratégias narrativas.
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 A partir da análise de tais estratégias, pode-se dizer que uma leitura não 

passiva permite que o leitor escolha os caminhos a serem percorridos na narra-

tiva, muitas vezes questionando-os e refazendo-os, e permitindo que as leituras 

seguintes não sejam as mesmas. Ao amadurecer a habilidade de identificar tais 

estratégias, o leitor formado percebe a importância de preencher os lugares 

vazios de todos os textos, mesmo aqueles que não os deixam tão claros, como 

ocorre em “Laranja”, uma vez que tais lacunas estão presentes em todos os 

textos para que haja fruição do texto. Ao complementar as perguntas do inter-

rogatório de “Laranja”, o leitor vê as lacunas e preenche-las faz parte do jogo 

do texto.
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CAPÍTULO 3 

NA SALA DE AULA: UM 

ESTUDO SOBRE A APLICAÇÃO 

DE CONTOS FANTÁSTICOS 

NO ENSINO MÉDIO A PARTIR 

DE “TIGRELA”, DE LYGIA 

FAGUNDES TELLES (1977)
Giovanna Suleiman das Dores

Maria Luíza Brandão da Silva

Doi: 10.48209/978-65-5417-056-3

O fantástico em diálogo com a educação

O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de analisar as van-

tagens de aplicação de contos fantásticos no Ensino Médio, a partir do conto 

“Tigrela” de Lygia Fagundes Telles (1977). Este projeto tem por meta seguir os 

conceitos, nomenclaturas e ideais do fantástico e insólito, propostos pelo teóri-

co búlgaro-francês, Tzvetan Todorov, que em sua obra, Introdução à literatura 
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fantástica, organizou e estruturou o fantástico; pelo escritor e crítico literário 

espanhol, especializado em literatura fantástica, David Roas; e pela construção 

do efeito do horror proposto por Noël Carroll. Ademais, para embasar a aplica-

ção na sala de aula usaremos conceitos de Antonio Candido, grande crítico lite-

rário e professor universitário, e Paulo Freire, o patrono da educação no Brasil. 

A análise será conduzida através do conto “Tigrela” de Lygia Fagundes 

Telles (1977), como dito anteriormente, em que será apontada a construção do 

fantástico e insólito dentro da obra, para assim, adentrar nos temas em possí-

veis métodos de aplicação em sala de aula, bem como suas vantagens no desen-

volvimento dos estudantes. 

Na obra Introdução à literatura fantástica, Todorov apresenta sua defini-

ção de literatura fantástica: 

Num mundo que é exatamente o nosso, aquele que conhecemos, sem dia-
bos, sílfides nem vampiros, produz-se um acontecimento que não pode ser 
explicado pelas leis deste mundo familiar. Aquele que o percebe deve optar 
por uma das duas soluções possíveis; ou se trata de uma ilusão dos senti-
dos, de um produto da imaginação e nesse caso as leis do mundo continuam 
a ser o que são; ou então o acontecimento realmente ocorreu, é parte in-
tegrante da realidade, mas nesse caso esta realidade é regida por leis des-
conhecidas para nós [...] a possibilidade de se hesitar entre os dois criou o 
efeito fantástico (TODOROV, 1975, p. 30,31).

 O autor apresenta a noção de que após o estabelecimento de leis, de uma 

ordem natural, irá existir uma ruptura através de um elemento sobrenatural, de 

que “Há um fenômeno estranho que se pode explicar de duas maneiras, por 

meio de causas tipo natural e sobrenatural. A possibilidade de se hesitar entre os 

dois criou o efeito fantástico” (TODOROV, 2014, p. 31). Tendo isso em mente, 

na qual a hesitação é elemento fundamental para a literatura fantástica, “O fan-

tástico é a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais, 

face a um acontecimento aparentemente sobrenatural” (TODOROV, 2014, p. 

31). 
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 Para Roas (2014), toda literatura fantástica mantém um discurso inter-

textual com a construção de realidade predominante para o contexto cultural 

da obra: “[...] minha própria teoria do fantástico, concebendo essa categoria 

como um discurso que é a realidade, entendida sempre como uma construção 

cultural” (ROAS, 2014, p. 8), e, com isso, Roas (2014, p. 110) define como “O 

mundo construído nos contos fantásticos é sempre um mundo em que de início 

tudo é normal e que o leitor identifica com sua própria realidade”. 

 A análise do conto será, então, levada a partir dos conceitos do fantás-

tico aqui propostos, mas, também, iremos considerar os conceitos de sistema 

literário dos pensamentos de Antonio Candido, presentes em suas obras Litera-

tura e Sociedade (2019), Formação da Literatura Brasileira (2000) e Na sala 

de aula: caderno de análise literária (1985). Consideramos, inicialmente, o 

conceito de Literatura como Sistema do autor, no qual o autor propõe “a exis-

tência de um conjunto de produtores literários, mais ou menos conscientes de 

seu papel; um conjunto de receptores, formando os diferentes tipos de público, 

sem os quais a obra não vive; um mecanismo transmissor, (de modo geral, uma 

linguagem, traduzida em estilos), que liga uns a outros” (CANDIDO, 2000, p. 

23). 

Assim sendo, temos um triângulo que sistematiza a literatura em três 

vértices: autor, público e obra. Segundo o autor: “Na medida em que a arte é 

- como foi apresentada aqui - um sistema simbólico de comunicação inter-hu-

mana, ela pressupõe o jogo permanente de relação entre os três, que forma uma 

tríade indissolúvel” (CANDIDO, 2017, p. 48). 

Para esta pesquisa, vamos considerar as ideias de Paulo Freire no plano 

mais amplo de ensinar. Os conceitos mais utilizados serão das suas obras Peda-

gogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa, Educação como 
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prática de liberdade e A importância do ato de ler. A ideia é que, com essa 

base, a conversa entre a literatura fantástica e a educação se coloque de forma 

mais livre e clara, evidenciando como o seu ensino (literatura fantástica) pode 

trazer inúmeros benefícios para a formação dos alunos - em aspectos que serão 

abordados ao longo deste texto.

Portanto, traçaremos um diálogo entre a teoria do fantástico apresentada 

por Todorov e Roas, as estruturas e funcionalidades da literatura segundo os 

conceitos de Candido e como tudo isso pode ajudar na formação de leitores e 

pensadores mais críticos, instigando, sobretudo, a curiosidade epistemológi-

ca. Considerando todas as referências teóricas, o objetivo deste trabalho é, em 

suma, apontar as vantagens da aplicação de um conto fantástico na sala de aula. 

Tigrela e o insólito na sala de aula

Lygia Fagundes Telles é uma escritora contemporânea, contista e roman-

cista muito renomada no Brasil e no mundo. Foi vencedora do Prêmio Camões, 

em 2005, e é membro da Academia Brasileira de Letras, desde 1982. Segundo 

Alfredo Bosi, em sua obra História Concisa da Literatura Brasileira, Telles 

ocupa o local da literatura contemporânea brasileira, e, para o autor, a literatura 

contemporânea se apresenta de diversas formas claras em sua obra, colocando 

a autora no espectro da “prosa subjetivizante”. Nas palavras do autor: 

Outra ainda é a constelação que se dá na prosa subjetivizante. Subindo ao 
primeiro plano os conteúdos da consciência nos seus vários momentos de 
memória, fantasia ou reflexão, esbatem-se os contornos do ambiente, que 
passa a atmosfera; e desloca-se o eixo da trama do tempo “objetivo” ou 
cronológico para a duração psíquica do sujeito. Há, naturalmente, faixas 
diversas nesse reino amplo da ficção moderna. [...] Enfim, técnicas dife-
rentes de composição e de estilo matizam a prosa psicologizante, que pode 
apresentar-se empostada nos ritmos de observação e da memória - contos 
de Lygia Fagundes Telles (BOSI, 2015, p. 420).
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 Assim, quando tratamos dos contos de Lygia Fagundes Telles, como 

aponta Bosi, tratamos de contos de prosa subjetivizante e psicologizante, mas, 

indo além, pode-se encontrar elementos do fantástico dentro de diversos de 

seus contos. Em sua coletânea de contos Seminários de ratos (2009), o fantás-

tico de Telles é apresentado através de múltiplas faces, sem abrir mão da sua 

delicadeza em avaliar o comportamento humano. 

O conto é um gênero textual reconhecido pela sua narrativa linear e curta, 

tanto ao que se refere ao tempo em que se passa quanto à sua extensão. Além 

disso, também apresenta menos personagens que o romance e retrata algumas 

poucas ações compondo a diegese, que levam para um único desfecho.

Gotlib (1990) apresenta em sua obra uma ideia de Edgar Allan Poe que 

designa pontualmente esse limite de brevidade em seu texto: “O conto não 

deve, pois, ser longo demais e nem breve demais. Poe situa-se, equilibradamen-

te, no meio” (GOTLIB, 1990, p. 33). Assim, a brevidade deste gênero deve ser 

comedida para que toque profundamente a alma do leitor e, ao mesmo tempo, 

produza uma impressão vívida, intensa e duradoura - tarefa bastante desafiado-

ra.

Para Gotlib (1990), na teoria de Poe, há uma relação entre a extensão do 

texto e o efeito de sentido que causa no leitor, que por sua vez, acredita que o 

gênero deve manter a tensão desde a primeira linha até seu desfecho. Ele ainda 

ressalta a importância da brevidade para não dissipar a força de “excitação” 

e de “elevação de alma” que uma obra literária deve manter, ou sustentar, em 

toda sua extensão. Ainda, enfatiza que, por ter esse tempo limitado, cada frase 

de uma narrativa curta deve ser elaborada para a construção do efeito que o 

contista visa atingir.
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No conto “Tigrela” de Telles, que faz parte de sua coletânea, Seminários 

de ratos (2009), é apresentada Romana, uma mulher rica e madura que diz ter 

uma pequena tigresa dentro de seu apartamento, chamada Tigrela, de psico-

logia quase humana. No conto de Telles, é construído um fantástico, ou um 

insólito, intenso. Vale ressaltar que a nomenclatura “insólito” ainda se refere 

ao “fantástico”: “Na ampla seara dos Estudos Narrativos, o termo vem sendo 

bastante utilizado, ora como adjetivo, ora como substantivo, expressando os 

mesmos significados originários da palavra, para se referir à diversidade da 

ficção fantástica” (GARCIA, 2019).

O conto de Telles se enquadra perfeitamente na teoria de Tzvetan Todo-

rov pela presença da hesitação da história que Romana propõe em relação à sua 

tigresa. A narrativa é contada em primeira pessoa através da visão de uma anti-

ga amiga do colegial de Romana, que encontra com ela em um bar, por acaso. 

Entre diversos copos de bebida, Romana começa contando sua história e a de 

Tigrela, o que amplia o efeito de hesitação e confusão (causada justamente pelo 

elemento insólito da relação entre Romana e Tigrela) presente na obra. 

Encontrei Romana por acaso, num café. Estava meio bêbada mas lá no fun-
do da sua transparente bebedeira senti um depósito espesso subindo rápido 
quando ficava séria. Então a boca descia, pesada, fugidio o olhar que se 
transformava de caçador em caça (TELLES, 2009, p. 33).

O elemento da bebida pode ser colocado até como modo de desmistificar 

o insólito e mostrar uma explicação para a confusão da narrativa por parte de 

Romana - entrando, por conseguinte, no leque do estranho. Entretanto, o ele-

mento sobrenatural do conto é apresentado mais claramente quando Romana 

fala sobre a tigresa como uma personagem psicologicamente humana e inteli-

gente. 

Contou-me que se separou do quinto marido e vivia com um pequeno tigre 
num apartamento de cobertura. Com um tigre, Romana? Ela riu. Tivera 
um namorado que andara pela Ásia e na bagagem trouxera Tigrela den-
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tro de um cestinho, era pequenina assim, precisou criá-la com mamadeira. 
Crescera pouco mais do que um gato, desses de pelo fulvo e com listras 
tostadas, o olhar de ouro. Dois terços de tigre e um terço de mulher, foi 
se humanizando e agora (TELLES, 2009, p. 33, grifo nosso).

 Vale ressaltar que a construção do insólito na narrativa, que vai lentamen-

te sendo conduzida para o sobrenatural, está presente nas minúcias de detalhes 

da história de Romana. Em primeira instância, é apresentado o mundo real, o 

plano cotidiano de duas amigas se esbarrando, até que nos deparamos com a 

história da tigresa humanizada. A Tigrela que conhecemos através da descrição 

de Romana é uma personagem que gosta de uísque - assim como a própria Ro-

mana: “Gostava de uísque, essa Tigrela, mas sabia beber, era contida, só uma 

vez chegou a ficar realmente de fogo” (TELLES, 2009, p. 34). Nesta data, em 

que ela fica de fogo, Romana aponta que: “No fim, quis se atirar do parapeito 

do terraço, que nem gente, igual.” (TELLES, 2009, p. 34).

Conforme a narrativa caminha, mais elementos insólitos vão sendo adi-

cionados: “Mas já sei que só tenta o suicídio na bebedeira e então basta fechar 

a porta que dá para o terraço. Está sempre tão lúcida, prosseguiu baixando a 

voz e seu rosto escureceu. O que foi, Romana?” (TELLES, 2009, p. 34). Ou 

seja, todos esses elementos vão cada vez tomando mais a forma do horror, para, 

assim, construir o efeito e atmosfera do conto. 

Com isso, Carroll (2004) propõe que o horror elicia certo “efeito”: “Como 

os romances de suspense ou os romances de mistério, os romances são deno-

minados horríveis em relação à capacidade pretendida de suscitar certo efeito” 

(CARROLL, 2004, p. 14, tradução nossa, grifo do autor)1. O autor procede 

para definir o efeito provocado pela arte-horror como um estado emocional: 

“Os gêneros que são nomeados pelo próprio efeito, que são projetados para 

1 “Like suspense novels or mystery novels, novels are denominated horrific in respect of their in-
tended capacity to raise a certain affect”  (CARROLL, 2004, p. 14, grifo do autor)
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provocar, sugerem uma estratégia particularmente tentadora para prosseguir 

com sua análise. Como as obras de suspense, as obras de horror são projetadas 

para provocar um certo tipo de efeito. Devo presumir que este é um estado 

emocional, emoção esta que chamo de arte-horror ” (CARROLL, 2004, p. 15, 

tradução nossa)2.

Sendo assim, no conto de Telles, o efeito do horror vai aos poucos sendo 

construído por meio das atitudes de Romana, que vai, cada vez mais, afastan-

do-se da realidade outrora estabelecida:

É verdade, Romana? Tudo isso! Não respondeu, somava de novo suas lem-
branças e entre todas, aquela que lhe tirava o ar: respirou com esforço, 
afrouxando o laço da echarpe. A nódoa roxa apareceu em seu pescoço. 
Desviei o olhar para a parede. Através do espelho vi quando refez o nó e 
cheirou o uísque. Riu (TELLES, 2009, p. 38).

Enquanto Romana continua a beber mais copos de uísque, continua con-
tando sobre Tigrela: 

Uma noite, enquanto eu me vestia para o jantar, ela veio me ver, detesta 
que eu saia mas nessa noite estava contente, aprovou meu vestido, pre-
fere vestidos mais clássicos e esse era um longo de seda cor de palha, as 
mangas compridas, a cintura baixa. Gosta, Tigrela? perguntei, e ela veio, 
pousou as patas no meu colo, lambeu de leve meu queixo para não estragar 
a maquiagem e começou a puxar com os dentes meu colar de âmbar. Quer 
para você? perguntei, e ela grunhiu, delicada mas firme. Tirei o colar e o 
enfiei no pescoço dela. Viu-se no espelho, o olhar úmido de prazer. Depois 
lambeu minha mão e lá se foi com o colar pendurado no pescoço, as contas 
maiores roçando o chão (TELLES, 2009, p. 36).

 As atitudes de Tigrela vão ficando cada vez mais humanizadas, quase 

tomando conta de Romana, aproximando-as do insólito. Essa inversão de valo-

res, em que Romana, perdida pela bebida, vai despertando seu lado mais “ani-

malesco”, e Tigrela vai se aproximando de uma “fisionomia” mais humana fica 

2 “The genres that are named by the very affect they are designed to provoke suggest a particularly 
tantalizing strategy through which to pursue their analysis. Like works of suspense, works of horror 
are designed to elicit a certain kind of affect. I shall presume that this is an emotional state, which 
emotion I call art-horror”  (CARROLL, 2004, p. 15)
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cada vez mais forte, explicitando, talvez, uma denúncia mais profunda. Alguns 

detalhes, portanto, vão entrelaçando Romana e Tigrela ao longo da narrativa, 

como gostar de uísque e ambas serem vegetarianas e, então, Romana sucede 

em pedir cenouras cruas para comer no bar. 

 O conto é finalizado com o elemento de hesitação: seria a história de 

Romana verdadeira? Seria Tigrela a própria Romana? A narradora é confiável? 

Será que ela está louca? Todas essas questões podem ser levantadas perante as 

frases finais do conto, como podemos notar:

Ao invés de leite, enchi sua tigela de uísque e apaguei as luzes, no deses-
pero enxerga melhor no escuro e hoje estava desesperada porque ouviu 
minha conversa, pensa que estou com ele agora. A porta do terraço está 
aberta, essa porta também ficou aberta outras noites e não aconteceu, mas 
nunca se sabe, é tão imprevisível, acrescentou com voz sumida. Limpou o 
sal dos dedos no guardanapo de papel. Já vou indo. Volto tremendo para o 
apartamento porque nunca sei se o porteiro vem ou não me avisar que de 
algum terraço se atirou uma jovem nua, com um colar de âmbar enrolado 
no pescoço (TELLES, 2009, p. 40).

Assim, “Tigrela” de Lygia Fagundes Telles é um conto fantástico tradi-

cional, que termina sua narrativa com um elemento de hesitação e a constrói 

a partir da realidade, inserindo elementos insólitos e uma atmosfera de horror 

para entrelaçar e conectar tudo. 

Além de todos esses aspectos relativos ao insólito sendo construídos bri-

lhantemente no enredo, é possível levar o conto para um viés mais cultural, em 

que as questões femininas são mais fortes e presentes. O fato de o conto ter sido 

publicado no final dos anos 70 e ser retrato de duas (ou três) figuras femininas 

tão fortes não é à toa. De acordo com o Dicionário de Símbolos3 online, 

O tigre simboliza o poder, a força, a coragem, a beleza, a ferocidade, a inde-
pendência, a inteligência, a liberdade, a astúcia, a perspicácia e a confiança. 
No entanto, em algumas culturas esse felino simboliza a inveja, o orgulho, 

3 TIGRESA - Dicionário de Símbolos - Significado de símbolos e simbologia. 7graus. 26 jun. 
2022. Disponível em: <https://www.dicionariodesimbolos.com.br/busca/?q=tigresa>. Acesso em: 
23 de Set. 2022.

https://www.dicionariodesimbolos.com.br/busca/?q=tigresa


46 47

Literatura Fantástica na Sala de Aula: Perspectivas Críticas, Abordagens Metodológicas

o perigo e a crueldade. Na Ásia Oriental, o tigre é um animal venerado. Ele 
simboliza a realeza, o destemor e a ira (grifo do autor).

 Isto é, todas essas palavras usadas para descrever um tigre podem ser 

facilmente aplicadas à Tigrela. Ela é essa personagem feminina de muita pre-

sença, que, a todo momento, reforça sua beleza, sua astúcia e sua confiança, ao 

contrário de Romana, que parece estar sempre sendo “mandada” por ela, como 

no momento final da narrativa. 

 Todos esses elementos citados, trazem a reflexão de que o fantástico, 

dentro da narrativa de Telles, foi usado como recurso para denunciar a condição 

feminina dentro de uma sociedade majoritariamente patriarcal. Com isso, po-

demos até entender Tigrela como essa parte transgressora de Romana, lutando 

para sair e se desprender. O ambiente dentro da trama corrobora com essa visão 

híbrida da personagem e seu desenvolvimento. Por isso, a interpretação pode 

correr por esses vieses: o insólito se instaurando por meio da hesitação pro-

vocada principalmente pela narração dúbia; ou o insólito possibilitando uma 

crítica de gênero, em que a mulher precisa ser corajosa e transgressora para 

sobreviver, ressaltando as dificuldades. 

Em ambos os cenários, a mulher é a peça principal.  A mulher é apresen-

tada como essa figura subjugada e “confusa”, quase como uma D. Benedita 

(ASSIS, 1882). Portanto, é interessante entender como o fantástico entra como 

peça-chave para desvendar esse papel feminino: Que mulher é essa? Que senso 

comum da construção feminina está sendo imposto? Como a bebida e o fantás-

tico influenciam na narrativa e na leitura? Como todos os elementos coletados 

podem ser usados para a construção das identidades mostradas no conto? 

Essas perguntas podem ser respondidas olhando para o texto. “Como a 

bebida e o fantástico influenciam na narrativa e na leitura?” Toda a estrutura 

da narrativa confunde os leitores. A experiência de leitura proposta por Telles 

é realmente fazer o leitor entrar na cabeça de Romana/Tigrela e fazê-lo sentir 



48

Literatura Fantástica na Sala de Aula: Perspectivas Críticas, Abordagens Metodológicas

e colocar-se no lugar da mulher representada. A falta de travessões para as fa-

las, parágrafos longos e com a pontuação “facultativa” corroboram para que a 

recepção seja de reflexão. 

Garçom, por favor, pode me dizer as horas? E traga mais gelo! Imagine 
que ela passou dois dias sem comer, entigrada, prosseguiu Romana. Agora 
falava devagar, a voz pesada, uma palavra depois da outra com os pequenos 
cálculos se ajustando nos espaços vazios (TELLES, 2009, p. 32).

 Ou seja, o modo como nós leitores somos conduzidos, sem pausas mais 
visualmente marcadas, altera nossa percepção sobre o que está sendo contado. 
De acordo com Zilberman (2012):

Foi para tal problema que Mukarovski apresentou uma solução, referindo-
-se à noção de que a obra literária é uma estrutura, construída por diferentes 
elementos que constituem uma unidade orgânica. Nesse sentido, todos os 
elementos estão unidos entre si de modo que a alteração de um deles deter-
mina a mudança do conjunto (ZILBERMAN, 2012, p.69).

 Tendo isso em mente, podemos trazer para a mesa uma última reflexão 

que complementa o que já foi dito: o fantástico, no conto “Tigrela”, e de modo 

geral, referenda a realidade, isto é, faz com que nós reflitamos acerca do con-

texto e do real. Nesse caso, o convite é que pensemos como a imagem feminina 

retratada pelas personagens Romana e Tigrela são moldadas e que papel elas 

têm na sociedade da época. É possível vê-las, portanto, como uma mulher que 

luta com seus instintos “animalescos” que pedem pela soltura dessa sociedade 

repressora, ou como uma mulher que se deixa levar pelos padrões impostos e 

serve como instrumentalização narrativa do senso comum sobre a figura femi-

nina. 

Antes de dar início, então, a aplicação na sala de aula, é sempre impor-

tante ressaltar a importância de tratarmos de assuntos em voga no momento em 

que a obra foi escrita e como a distância espaço-temporal pode afetar a leitura 

e interpretação dos leitores, nesse caso, dos alunos.
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Tendo como base os pressupostos colocados acima acerca da análise do 

conto “Tigrela”, vamos caminhar para a sala de aula. Como trazer uma análise 

tão profunda para alunos do Ensino Médio, de forma leve e interessante? É fato 

que muitos dos best-sellers fazem parte do mundo do fantástico, como Harry 

Potter (1997), O Senhor dos Anéis (1954), Admirável Mundo Novo (1932), 

Game of Thrones (1996), O Feiticeiro de Terramar (1968) e muitos outros; o 

que facilita sua inserção nas aulas de literatura. Fora que boa parte do conteúdo 

disponibilizado nas plataformas de streaming está dentro do leque do fantás-

tico/insólito. O que quer dizer que uma das motivações de se inserir de forma 

mais clara a literatura fantástica nas aulas de literatura da educação básica é o 

fato de ser muito consumida pelos alunos, o que, indiretamente, acaba facili-

tando a condução de uma análise, conectando o aprendizado a algo atual e leve 

para eles. 

Outro ponto de extrema importância é a relevância de Lygia Fagundes 

Telles para a literatura contemporânea brasileira, como foi previamente men-

cionado. Trabalhar autoras e ainda mais de literatura contemporânea - e fantás-

tica - na sala de aula é, finalmente, dizer sim ao que se passa fora das quatro pa-

redes de uma escola. Por isso, é de extrema importância que, além de ressaltar 

a relevância do gênero literário em questão, voltemos nossos olhares às figuras 

femininas de peso dentro da literatura brasileira. 

A fim de fazer jus à análise feita do conto e trazê-la de forma significa-

tiva para sala de aula, faz-se necessário entender quais conceitos de Candido 

(1985), em Na sala de aula: caderno de análise literária, serão utilizados. A 

obra  reúne “seis análises de poemas, que procuram sugerir ao professor e ao 

estudante maneiras possíveis de trabalhar o texto, partindo da noção de que 

cada produção necessita de um tratamento adequado à sua natureza, embora 

com base em pressupostos teóricos comuns.” (CANDIDO, 1985, p. 5). Isto é, 
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tendo como base o modo como o professor conduziu as análises é que vamos 

pensar a aplicação no conto na sala de aula, além, é claro, de embasar as expli-

cações teóricas em suas outras obras.

Freire, por sua vez, servirá de pilar para entendermos melhor quais serão 

os benefícios de sua aplicação, dentre eles o desenvolvimento da curiosidade 

epistemológica, leitura e pensamento críticos. Curiosidade epistemológica, ter-

mo cunhado por Freire (2019), abarca a ideia de que:

A construção ou a produção do conhecimento do objeto implica o exercício 
da curiosidade, sua capacidade crítica de “tomar distância” do objeto, de 
observá-lo, de delimitá-lo, de cindi-lo, de “cercar” o objeto ou fazer sua 
aproximação metódica, sua capacidade de comparar, de perguntar. Estimu-
lar a pergunta, a reflexão crítica sobre a própria pergunta, o que se pretende 
com esta ou com aquela pergunta em lugar da passividade em face das ex-
plicações discursivas do professor, espécies de respostas às perguntas que 
não foram feitas (FREIRE, 2019, p. 83, grifos do autor).

Isto é, o conceito se opõe ao que o autor chama de “curiosidade ingênua”, 

que seria a “não-questionadora”, a que não provoca essa reflexão e pensamen-

to sobre a palavra dita. Tudo isso dialoga diretamente com o que se pretende 

com uma aula profícua de literatura: fazer com que os alunos reflitam sobre as 

palavras, sobre a narração, as personagens, o gênero, o discurso… Tendo isso 

em mente, a literatura fantástica entra como peça-chave no desenvolvimento de 

uma curiosidade epistemológica nutrida pelo diálogo e, também, pela hesitação 

e dúvida. 

Logo, como foi dito, os aspectos apresentados que montam o cenário in-

sólito e até de horror dentro do conto de Telles vão colaborar para o desenvolvi-

mento dessa curiosidade, uma vez que, quando não entendemos alguma coisa, 

o mais natural a se fazer é sentir-se curioso. O ponto aqui é que, talvez, muitas 

vezes, os alunos se sintam “presos” dentro de algumas palavras e construções 

fora da narrativa que impossibilitem alguma interpretação e desenvolvimento 

de tal curiosidade. 
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Seguindo para a aplicação, a fim de iniciar, dentro da sala de aula, a con-

versa sobre “Tigrela”, o professor poderia começar apresentando ou pedindo 

que os alunos apresentassem narrativas fantásticas conhecidas por eles, usando 

a técnica conhecida como KWL. O KWL é um acrônimo da língua inglesa e é 

uma ferramenta extremamente benéfica para iniciar tópicos novos. 

O K é para “What do you know about…?” (O que você sabe sobre…?) 

- nessa etapa os alunos são convidados a ativar seus conhecimentos prévios 

sobre o tópico em questão. Neste caso, o docente poderia conduzir seus alunos 

a pensarem justamente o que foi proposto logo acima: que tipo de narrativas 

fantásticas eles consomem/conhecem? Já a letra W é para “What do you want to 

know about…?” (O que você quer saber sobre…?). Nesse segundo momento, a 

curiosidade é muito bem estimulada, fazendo com que os alunos consigam bus-

car neles o que lhes falta de conhecimento sobre o assunto, garantindo, como 

consequência, maior engajamento nas aulas. Por fim, temos a letra L, que deve 

ser guardada no bolso do professor e usada ao final da aula, e significa: “What 

have you learned about...?” (O que você aprendeu sobre…?”). Nessa última 

etapa, depois da aula, os alunos vão conseguir medir o que foi aprendido e o 

que eles fixaram, tendo melhor noção de seu progresso.

Ao que nos parece, a aplicação dessas três letras promove a curiosidade 

(juntamente a leitura e pensamento críticos que serão trabalhados ao longo da 

aula) que deve ser alcançada durante as aulas, com a leitura de “Tigrela”. De-

pois dessa dinâmica inicial, a ideia é que o professor introduza o conto (tendo 

pedido leitura prévia ou não), começando com percepções que os alunos tive-

ram ao ler. Isso, muito possivelmente, promoverá um debate sobre as diferen-

tes interpretações do conto. Nesse momento, é de suma importância que todos 

tenham voz e sejam convidados a refletir sobre suas próprias análises do conto, 

lendo além da palavra posta.
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Não se lê criticamente, como se fazê-lo fosse a mesma coisa que comprar 
mercadoria por atacado. Ler vinte livros, trinta livros. A leitura verdadeira 
me compromete de imediato com o texto que a mim se dá e a que me dou e 
de cuja compreensão fundamental vou tornando sujeito. [...] pensar certo 
é não estarmos demasiado certos de nossas certezas (FREIRE, 2019, p. 
29, grifo nosso).

 Ou seja, “ler com intenção” é expressão-chave para a introdução dessa 

análise. Antes de continuarmos, vale a pena ressaltar a inevitável conexão da 

teoria de Freire (2019) acerca da leitura e do pensamento críticos e a teoria que 

envolve o insólito: ambos abraçam a incerteza, no sentido de que precisamos 

estar abertos a “pensar certo”, tendo como meio, nossas incertezas. 

 Seguindo, portanto, com a aplicação na sala de aula, o próximo passo 

seria entender, com os alunos, sempre em diálogo, o porquê de Tigrela ser en-

quadrada no mundo do insólito. Trazer passagens que façam com que os alunos 

possam ver o insólito na materialidade do texto é muito importante. Como Frei-

re (2019) diz, o professor precisa se fazer compreender, corporificando suas pa-

lavras pelo exemplo, e o mesmo se aplica à leitura crítica do texto. Ao mostrar, 

em sua materialidade, elementos que corroboram para a análise, a proximidade 

com o insólito aumenta e faz do texto algo “menos estranho”.

Finge que não liga mas a pupila se dilata e transborda como tinta preta der-
ramando no olho inteiro, eu já falei nesse olho? É nele que vejo a emoção. 
O ciúme. Fica intratável. Recusa a manta, a almofada e vai para o jardim, o 
apartamento fica no meio de um jardim que mandei plantar especialmente, 
uma selva em miniatura (TELLES, 2009, p. 31).

 Outro ótimo excerto para materializar o texto seria, como já foi mencio-

nado, a parte em que o conto é finalizado e que causa mais estranheza ao leitor. 

 Caminhando para o final da aula, o professor pode ousar dos artifícios 

que tem disponíveis em sala. A sugestão da nossa aplicação será trabalhar a 

análise do conto de vias fantásticas utilizando-se de algum jogo teatral que 
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permita a criação desse ambiente fantástico/insólito no mundo real. Fazendo 

essa “quebra da quarta parede”, a porta do fantástico com certeza será aberta e, 

dificilmente, fechada para os discentes. A título de ilustração, há o jogo teatral, 

proposto por Viola Spolin (2010), em seu livro Jogos teatrais na sala de aula: 

um manual para o professor, “Revezamento do onde: construindo um cenário”. 

 O objetivo deste jogo em específico é:

tornar visível um lugar invisível utilizando objetos no espaço. [...] mostrar 
o Onde e todos os objetos nesse Onde.”; “Descrição: Forme grandes grupos 
de dez a quinze jogadores. Cada grupo entra em acordo sobre um Onde. O 
primeiro jogador vai para a área de jogo e ‘encontra’  um objeto no espaço, 
que pode ser parte do Onde escolhido, e sai. Cada jogador sucessivamente 
usa ou estabelece contato com todos os objetos já colocados no espaço e 
então acrescenta outro objeto relacionado com o Onde (SPOLIN, 2010, p. 
135). 

A condução da dinâmica, é claro, deve ser adaptada de acordo com a tur-

ma, o professor e os objetivos pedagógicos imaginados. Contudo, os benefícios 

deste jogo, com a análise literária e sua aplicação em sala, são inúmeros. Por 

meio dessa dinâmica, os alunos vão poder trabalhar em grupo, aguçar ainda 

mais a curiosidade explorando os cenários do conto e os que os rodeiam, pensar 

sobre as palavras e alguma possível crítica inserida na narrativa. São várias as 

brechas para sua utilização.

 Ao final disso tudo, vale à pena voltar ao conceito do KWL previamente 

explicitado e entender com os alunos quanto foi retido e como o fantástico foi 

interpretado por eles. Dar essa estrutura cíclica para tópicos inéditos é bastante 

interessante, uma vez que promove os pontos de desenvolvimento já apresen-

tados. 
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Considerações finais

 Tendo os pressupostos da teoria da literatura fantásticas colocados como 

base, orientamos nossa análise sobre o conto “Tigrela” de Lygia Fagundes Te-

lles, e tecemos a visão de que o insólito habita o real dentro da narrativa, mos-

trando um espelho da sociedade da época, especialmente do corpo e da mente 

femininos. 

 Ao que se diz respeito à aplicação do conto em sala de aula, mostramos 

duas abordagens, uma visando algo mais “teórico”, abordando aspectos narra-

tivos e receptivos do conto, e outra em que a interculturalidade prevalece e se 

instaura. Nesta última, ainda propomos a análise comparativa tendo o elemento 

“mulher” em comum. Tendo isso em mente, depois de toda a análise do conto e 

aplicação, podemos comprovar que o uso dos elementos fantásticos na literatu-

ra podem desenvolver a curiosidade epistemológica nos alunos, fazendo deles 

“pensadores” mais críticos. 

 Sob a ótica da literatura fantástica, o aluno é levado para temáticas da 

nossa realidade, como explicitado pelo conto “Tigrela” de Telles. Assim sendo, 

a aplicação da literatura fantástica em sala de aula pode ser uma expansão de 

temáticas sociais, aplicadas de formas alternativas dentro das obras, sob qual 

aspecto a curiosidade epistemológica se interliga com os elementos sobrenatu-

rais para a expansão social dos alunos.
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