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CARTA AO(À) PROFESSOR(A)
Prezado(a) professor(a),
A produção deste material objetivou orientá-lo(a) na exploração, em sala de
aula, da obra 25 contos de Machado de Assis, uma reunião de textos desse autor
clássico, selecionados e organizados por Nádia Battella Gotlib. Nas páginas a seguir,
procuramos apresentar informações com a intenção de apoiar o seu trabalho e,
consequentemente, contribuir para a aprendizagem dos(as) estudantes. Dessa
forma, sugeriremos, nas seções seguintes, estratégias de leitura com a finalidade
de ampliação dos estudos. Também proporemos algumas atividades que você
poderá utilizar no planejamento das suas aulas.
Com este guia, pretendemos auxiliá-lo(a) a desenvolver um trabalho consistente
com o livro. As propostas aqui apresentadas são sugestões, meramente, e elas devem
ser adequadas à realidade em que você trabalha, algo necessário na adoção de
qualquer material de apoio. Além disso, e também como em outras circunstâncias
de adoção de suporte pedagógico, é importante considerar que a sua atuação
como mediador(a) de leitura é fundamental para o crescimento dos(as) estudantes.
Promover uma experiência literária ao longo da leitura é tão, ou mais, importante
que o processo de indicação e avaliação da obra.
Sabemos que, em algumas situações, quando um livro literário é adotado
em sala de aula, sua leitura passa por um processo de escolarização, que
apresenta o risco de restringir o trabalho a uma exploração puramente didática
de um texto. É muito importante permitir que a turma vivencie a literatura
como arte. É relevante, ainda, explorar os textos literários em todas as suas
potencialidades, para que o(a) estudante construa uma relação significativa
com eles. O papel do(a) professor(a) e do material de apoio pode ser de
extrema relevância nessa missão.
Além disso, claro, é essencial adotar uma obra interessante e repleta de
significados para a faixa etária leitora. A coletânea 25 contos de Machado de
Assis contém textos escolhidos com sensibilidade e maestria para o público
jovem, adolescente, adequados para os(as) estudantes do Ensino Médio.
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A organizadora reuniu contos de Machado de temáticas variadas e interessantes,
com narrativas irônicas, sarcásticas, reflexivas e ricas relações intertextuais que
podem ser exploradas interdisciplinarmente. Nesse sentido, o livro apresenta
potencial para ser um forte aliado nesse processo de sedução para a literatura.
Trata-se de uma reunião de contos focados na sociedade do Rio de Janeiro do
final do século XIX e início do século XX, então capital do Brasil. Os textos,
além de serem de valor literário indiscutível, apresentam conteúdo de enorme
riqueza para o estudo da história do Brasil, país que transita do período do
Império à fase de República enquanto Machado escreve. As narrativas fazem,
ainda, constantes ironias com a sociedade da época, o que se configura como
forte marca do escritor.
Nas páginas de 25 contos de Machado de Assis, você encontrará vários enredos
com o protagonismo da sociedade carioca da época. As tramas variam entre:
histórias de amor fracassadas, com adultério ou ausência do amor idealizado
no Romantismo; tragédias familiares variadas; situações sociais múltiplas e,
algumas delas, hilárias sobre problemas gerados por fofocas; até questões
originadas por estudos científicos que pareciam sérios inicialmente.
Joaquim Maria Machado de Assis é de um tamanho e importância
imensurável para a literatura brasileira e mundial. Foi jornalista, contista,
cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Liderou a fundação da Academia
Brasileira de Letras (ABL) – onde hoje também há um museu em sua
homenagem – e ocupou a cadeira de número 23. Nasceu no Rio de Janeiro,
capital, em 21 de junho de 1839, e faleceu na mesma cidade, em 29 de
setembro de 1908. Foi casado e não teve filhos.
Filho do pintor e dourador Francisco José de Assis e da açoriana Maria
Leopoldina Machado de Assis, perdeu a mãe muito cedo. Foi criado no Morro
do Livramento pelo pai e pela madrasta que, segundo registro, foi como uma
mãe para o pequeno menino. Há, em alguns estudos, a presença de uma
madrinha francesa na vida de Machado, que seria dona de uma fazenda onde
o pai trabalhava. Essa mulher, segundo consta em alguns estudos, teria ajudado
o menino em estudos e a conseguir empregos. Ela teria conseguido que padres
e outros professores o ensinassem em casa. Além disso, trazia-lhe livros, que ele
lia e aprendia, ainda, em métodos autodidatas. Machado de Assis publicou 218
contos – muitos em jornais, alguns em livros –, 10 romances, além de vários
poemas e crônicas. Sua obra continua viva e segue sendo temas de trabalhos
acadêmicos e sendo publicada em novas edições mesmo após mais de cem
anos de sua morte. Ele é, sem dúvida, um desses escritores que sustentam a
consagração que recebem.
É, também, pela força do escritor que 25 contos de Machado de Assis vale a
leitura, a adoção e o estudo em sala de aula.Vamos desbravar esses contos e tudo
o que eles nos trazem?
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Em sintonia com a BNCC
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) tem como um de seus principais
objetivos apresentar parâmetros e diretrizes que auxiliem você, professor(a), na
tarefa de preparar os(as) estudantes brasileiros(as) para o futuro (cf. BRASIL,
2018, p. 5). Para isso, estabelece as aprendizagens que todo(a) estudante do país
deve conhecer ao longo da Educação Básica.
As propostas de atividades deste material digital estão em conformidade com
a BNCC e apontam, para sua consulta, as principais habilidades que podem ser
desenvolvidas no decorrer do seu trabalho com a obra em sala de aula.
Cada habilidade na BNCC é identificada por um código alfanumérico cuja
composição é a seguinte:

EM 13 LGG 103
O primeiro par de letras
indica a etapa de Ensino Médio
O primeiro par de números (13)
indica que as habilidades descritas
podem ser desenvolvidas em
qualquer série do Ensino Médio,
conforme definição dos currículos

A segunda sequência de
letras indica a área (três
letras) ou o componente
curricular (duas letras):
LGG = Linguagens
e suas Tecnologias
LP = Língua Portuguesa
MAT = Matemática
e suas Tecnologias
CNT = Ciências da
Natureza e suas Tecnologias
CHS = Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas

Os números finais
indicam a competência específica à qual se
relaciona a habilidade
(1º número) e a sua numeração no conjunto
de habilidades relativas a cada competência
(dois últimos números).
O uso de numeração sequencial para identificar
as habilidades não representa uma ordem ou
hierarquia esperada das
aprendizagens. Cabe aos
sistemas e escolas definir
a progressão das aprendizagens, em função de
seus contextos locais.

ACESSE:

Sempre que desejar, acesse a BNCC1 a partir do QR Code ao lado
e consulte os textos que descrevem cada competência ou habilidade
relacionadas nas propostas de atividades.

1

Disponível em: <https://bit.ly/3qLC9FB>. Acesso em: 21 abr. 2021.
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As atividades
propostas ao
longo desta seção
objetivam colaborar,
principalmente, para o
desenvolvimento das
seguintes habilidades
descritas na BNCC:
Língua Portuguesa:
(EM13LP01)
(EM13LP10)
(EM13LP13)
(EM13LP14)
(EM13LP28)
(EM13LP45)
(EM13LP52)
Linguagens e suas
Tecnologias:
(EM13LGG703)

PROPOSTAS DE ATIVIDADES I
Caro(a) professor(a), nesta seção você encontrará propostas de atividades
possíveis, principalmente, para as aulas de Língua Portuguesa. Foram elaboradas
à luz da BNCC do Ensino Médio, visando ao desenvolvimento de habilidades
previstas para essa faixa de escolarização. O foco estará, de modo especial, no
desenvolvimento das capacidades argumentativa e inferencial dos(as) estudantes, seja
pela escrita, seja pela oralidade. O objetivo é favorecer o trabalho que se propõe a partir
do livro 25 contos de Machado de Assis. As sugestões apresentadas foram organizadas
em três partes, que abordarão as fases da pré-leitura, da leitura e da pós-leitura.

Pré-leitura
Antes de iniciar a leitura da narrativa, é importante promover a motivação
dos(as) estudantes para ela e alimentar a curiosidade a respeito da obra a ser lida.
Se o seu local de trabalho contar com uma biblioteca, essa fase de preparação para
a leitura é um ótimo momento para utilizá-la. É uma experiência enriquecedora
levar a turma para retirar o livro direto da estante, pois trata-se de um processo
simples, mas capaz de evidenciar aprendizados sobre a organização dos exemplares,
nem sempre óbvia ou percebida pelos(as) estudantes. Se isso não for possível, vale
buscar algum outro espaço confortável e diferente da trivial sala de aula, em que
professor(a) e estudantes se sintam à vontade. Sabemos que esses movimentos
nem sempre são o que podemos chamar de “tranquilos”, mas a ocasião merece, e
essas experiências podem fazer diferença em todo o processo de leitura e trabalho
literário. No caso da obra 25 contos de Machado de Assis, vale, aqui, inclusive dar um
pequeno spoiler para aguçar o interesse dos(as) leitores(as): dizer que se trata de uma
obra carregada de ironias sobre os comportamentos da sociedade – principalmente
burguesa – do final do século XIX e início do século XX. Além disso, para essa
faixa etária do Ensino Médio, vale ainda contar de antemão que se trata de uma
coletânea de contos com muitas histórias de amor – bem e malsucedidas, incluindo
casos de adultério. Essas tramas atraem muito o público adolescente, época em que
as emoções são, como se sabe, mais acentuadas, e em que grandes primeiros amores
surgem. Dependendo do seu ambiente escolar e da turma, vale, ainda, sondar se eles
estão vivendo histórias de amor e se gostariam de saber outras tantas dos séculos
anteriores, incluindo como se paquerava naquele tempo.Atos que parecem singelos
ou amadores, com o perdão para o trocadilho, valem em circunstâncias de sala de
aula com adolescentes, especialmente se o momento é de sedução para a leitura,
que é um hábito que envolve mais que a mecânica de decifrar letras e palavras
com os olhos, como se sabe. Trata-se de costume, cultura, experiência, e todas as
ações que a cercam são importantes para a sua consolidação. Há que se lembrar
que alguns(algumas) estudantes não têm oportunidades de discutir literatura em
outros ambientes, por isso só aprenderão a fazê-lo se for com o(a) professor(a).
M ATERI AL DI GI TAL DO PRO F E S S O R – 2 5 C O N T O S D E M A C H A D O D E A S S I S

6

É recomendável, pois, criar nesse momento inicial um ambiente de descontração
que favoreça a liberdade para que todos se expressem a respeito das expectativas
para a leitura a ser realizada. A fase da pré-leitura é importante para que os
discentes apresentem hipóteses a respeito da obra, que podem ser a partir da
simples análise da capa, dos títulos do livro e dos contos, que podem e devem
ser lidos no sumário, nessa fase de pré-leitura. Também deve-se acrescentar um
ou outro comentário que você, professor(a), fizer sobre os enredos ou o grande
autor Machado de Assis. Antes de abrir o livro pela primeira vez, é importante
iniciar a sua exploração e mostrar aos(às) estudantes do Ensino Médio como se
deve fazer isso. A boa leitura começa pela capa! Incentive análises gerais. Pergunte
sobre as cores utilizadas, mostre a fotografia de Machado de Assis apresentada
na capa. Conte-lhes que, como veem, trata-se de um escritor afrodescendente.
Pergunte-lhes como eles imaginam que foi a vida de um afrodescendente filho
de pobres nascido antes do fim da escravidão no Brasil. Conte-lhes, ainda, que há
pouco tempo houve a divulgação da primeira fotografia em que Machado aparece
realmente como um homem negro – que é essa da capa de 25 contos de Machado
de Assis. Não são poucas as denúncias e as críticas a pessoas e instituições que
“clareiam” a imagem de Machado ao retratá-lo, seja em foto, seja em produções
de vídeo. Converse sobre isso com os(as) estudantes e pergunte o que eles(elas)
pensam a respeito dessas ações. Se julgar válido, indique que leiam as reportagens,
nos links a seguir, sobre o assunto e sobre o mestre literário.

ACESSE:

“Caixa se explica após ‘branquear’ Machado de
Assis”, escrita por Cris Simon e publicada na revista
Exame, em 2011.
<https://bit.ly/3fVWwx6>.
Acesso em: 12 abr. 2021.

ACESSE:

“Machado de Assis: um gênio autodidata da
literatura brasileira”, escrita por Alberto López e
publicada no jornal eletrônico El país, em 2017.
<http://bit.ly/3cDrVRy>.
Acesso em: 12 abr. 2021.

• Ao apresentar a capa do livro, chame a atenção para o título 25 contos de Machado
de Assis, as cores e a fotografia de Machado. Mostre, ainda, o nome de quem
selecionou e organizou os contos. Pergunte aos(às) estudantes o que significa
organizar e selecionar textos para um livro. Qual é a importância dessa função?
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• Como o título e a ilustração da capa dizem pouco a respeito dos enredos
dos contos, leia alguns títulos de contos para eles, em voz alta. Escolha alguns
e convide-os(as) a criarem hipóteses para seus enredos. Mostre-lhes, ainda,
algumas referências no final dos contos – título das obras em que os contos
foram publicados originalmente e ano de publicação. Talvez, aqui, surjam
comentários depreciativos sobre obras antigas. É comum haver receio de
narrativas antigas. Caso isso ocorra, converse sobre a validade dos valores
humanos: são perecíveis? Explique à turma que se trata de contos clássicos,
consagrados, que, como tais, abordam questões atemporais. Diga, ainda, que
Machado foi consagrado por ser, também, um homem de pensamento à
frente de seu tempo, que conseguia criticar e ironizar questões não pensadas
na época, como os maus-tratos aos pobres (na maioria negros) e a situação de
privação da mulher, e até discutir, sutilmente, em estética de fábula, identidade
sexual. Tudo isso em uma época muito anterior à nossa.

ACESSE:

• Conte que a obra a ser lida é uma coletânea de contos realistas produzidos
e publicados originalmente no final do século XIX e na primeira década do
século XX. Converse sobre as experiências de leitura dos(as) alunos(as) com
textos dessa natureza. Eles possivelmente já leram contos realistas.Verifique se já
estudaram o período literário do Realismo e relembre algumas características
dessa escola. Se necessário, retome o conceito de escolas literárias com eles.
P Os(as) estudantes se lembram de já terem lido contos realistas?

<http://bit.ly/3s14yIi>.
Acesso em: 18 abr. 2021.

P Do que as obras lidas tratavam?
P Gostaram? Por quê?
P Quais são as expectativas da turma para essa leitura?
• Explore, com os(as) alunos(as), os paratextos. Leia a contracapa e relembre
que ela, geralmente, tem o objetivo de atrair o(a) possível leitor(a) para o
livro em questão.
• Direcione os olhares dos(as) estudantes para a ilustração de fundo da capa
e da contracapa. O que ela representa? O que ela diz sobre a obra?
• Professor(a), por se tratar de uma obra com várias histórias independentes, é
interessante alertá-los para a importância de se anotar percepções e organizar
tudo por títulos. Não há a necessidade de cobrar anotações rigorosas, pois isso
pode tirar a fruição da leitura e, assim, retirar parte do prazer da experiência
literária. No entanto, lembre-os(as) de que talvez se esqueçam ou misturem
os enredos nos momentos das análises, e qualquer anotação de rascunho
pode ajudá-los(as).Você pode, também, decidir trabalhar a leitura em partes,
solicitando grupos de contos por vez. Isso pode deixar os momentos de
discussão mais eficientes e diretos.
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• Ao final deste momento de pré-leitura, convide os(as) alunos(as) à leitura
da obra. Oriente-os a verificar se as expectativas serão correspondidas pela
leitura. Sinalize para o fato de Machado ser um autor que usa muito a ironia
e, muitas vezes, os(as) leitores(as) não a percebem. Diga-lhes que é muito
importante ler essas ironias e estar atento(a) às críticas que ele faz à sociedade
da época, sobretudo à burguesia escravocrata.

Leitura
Professor(a), a condução da leitura depende muito da sua percepção do
grau de proficiência de seus(suas) estudantes. Por utilizar muita ironia e ter sido
produzido no final do século XIX e início do século XX, principalmente, 25
contos de Machado de Assis pode despertar algumas dificuldades de compreensão e
engajamento de leitura em um primeiro momento e, por isso, demandar leituras
ou exposições paralelas. É importante lembrar os(as) estudantes que a linguagem
varia com a época. Assim como hoje nós usamos palavras que não existiram no
passado, e talvez não existam no futuro, na época de Machado as pessoas usavam
algumas palavras e expressões que não são usadas mais hoje. É necessário, por
isso, realizar a leitura com um dicionário – físico ou virtual – em mãos, pois
é natural que eles(elas) precisem consultá-lo. Diga-lhes que essa é, também,
uma riqueza do livro, e que aprender palavras novas aumenta muito a nossa
capacidade de produzir discursos escritos ou falados. Além disso, deixe-os(as)
saberem que você também precisa de dicionário para compreender algumas
palavras dessa época. Talvez seja interessante ler alguns trechos de contos com
a turma e fazer pausas para analisar algumas ironias e pesquisas no dicionário.
Se isso for possível, escolha algum conto que você considere interessar mais
ao seu público. Lembre-os(as) de que não é necessário ler os contos na ordem
exata em que eles surgem no livro, embora essa possa ser uma boa estratégia
para organizar a leitura.

Dica...
Ao longo da leitura, é válido trazer outras produções – ou atividades
estruturadas – que dialoguem com a obra em análise. Considerando as
possibilidades de exploração interdisciplinar que a obra oferece, esses
momentos podem ser grandes oportunidades para professores(as) de
várias áreas do conhecimento atuarem interdisciplinarmente, em leituras
coletivas com discussões de fragmentos da coletânea.
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Pós-leitura
1º momento: reflexão sobre a experiência

Professor(a), você
pode, aqui, apresentar
uma lista, caso aborde
a obra toda de uma
só vez, ou pedir as
leituras em grupos
de contos com
temas próximos, caso
aborde alguns contos
de cada vez.

Terminada a leitura, é importante promover uma aula de troca de impressões a
respeito da obra – ou momento de aula, dependendo da sua disponibilidade e do
engajamento da turma. É interessante que seja feita uma discussão informal, em
que os(as) estudantes sintam liberdade para compartilhar experiências ou opiniões.
Como se trata de uma obra de contos, você pode marcar prazos variados para
títulos específicos. Pode pedir dois contos para uma semana, por exemplo. Por se
tratar de muitos contos (25), talvez seja melhor analisá-los separadamente, a fim
de não misturar enredos. Nesse caso, você pode, inclusive, privilegiar alguns em
detrimento de outros, sem seguir a ordem ou sequer trazer a discussão de algum
deles para a aula. Nesse caso, não se esqueça de conversar com os(as) estudantes
e verificar se eles(elas) não têm perguntas ou comentários a fazer dos contos que
não receberam aulas específicas para discussão.
• Inicie a conversa convidando os(as) alunos(as) a se expressarem livremente
a respeito da leitura realizada. Convide-os(as) ao compartilhamento de
impressões sobre o livro como um todo.
P O que os(as) estudantes pensam sobre os temas tratados pelos contos
de Machado de Assis? De qual gostaram mais?
P O que acharam do aspecto realista dos enredos? Conseguem identificar
a sociedade do século XXI nas tramas?
P Quais personagens lhes chamaram mais a atenção? O que os(as) alunos(as)
pensam sobre elas? Conhecem pessoas que tenham comportamentos
semelhantes?

Professor(a), eles(elas)
fizeram reflexões a
partir das críticas
sociais apontadas,
inclusive pela ironia?
Se for necessário,
evidencie algumas
para eles(as). Você
pode retomar cenas
ou situações das
tramas e ajudá-los(as)
a se lembrarem.
Trabalhar grupos
menores de contos
por vez também
pode ajudar nessa
organização. A simples
tarefa de retomar
títulos já auxilia muito
a lembrança dos
enredos.

P O que pensam a respeito do caráter irônico e crítico da obra? Houve
algum conto ou trecho que os(as) marcou mais com relação a isso? Algum
problema social que os(as) tenha incomodado mais ou que eles(elas)
tenham identificado como algo atual?
• Retome as hipóteses levantadas antes do início da leitura. Elas foram
confirmadas?
• Discuta com a turma: considerando o potencial transformador e humanizador
da literatura, como essa história afeta a cada um?

2º momento: produção de textos escritos e orais
Após o momento de troca de impressões sobre a obra, é interessante propor
atividades que envolvam escrita e oralidade, e visem ao desenvolvimento da capacidade
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argumentativa dos(as) estudantes. Nesse sentido, e considerando as habilidades
descritas para o Ensino Médio na Base Nacional Comum Curricular, estão sugeridas,
a seguir, duas atividades de produção de textos. A primeira é sobre resenhas críticas,
escritas e audiovisuais; a segunda, sobre textos dissertativos-argumentativos no
formato solicitado pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Trabalhando a expressão de opiniões: o gênero resenha crítica
Professor(a), nesta seção, propõe-se a produção de uma resenha crítica sobre
a obra literária 25 contos de Machado de Assis, primeiramente em formato escrito
e, em um segundo momento, audiovisual. Com essa atividade, espera-se que
os(as) estudantes tenham a oportunidade de se expressar a respeito da obra lida
e utilizar argumentos para sustentar suas opiniões.
A fim de que a condução da atividade se dê de forma mais didática e
significativa para os(as) estudantes, sugere-se que ela seja executada em etapas,
que serão apresentadas a seguir.
1. Análise

de resenhas críticas de livros presentes em jornais ou revistas,
impressos ou digitais, com o objetivo de compreender os aspectos estruturais
e discursivos desse gênero.

Professor(a), ao desenvolver atividades de análise com a turma, a sua
atuação como mediador(a) é fundamental. Ajude-os(as) a compreenderem o texto, converse sobre a importância de se buscar termos no
dicionário enquanto se lê e elabore questões que os(as) auxiliem no entendimento do gênero em estudo. Podem ser propostas questões como:
P O título da sua resenha está coerente com o conteúdo?
P Você fez uma apresentação geral de dados técnicos da obra
resenhada (indicação do título, do autor, do ano de lançamento, da
editora etc.)? Como isso foi feito?
P Há um resumo da narrativa, de forma objetiva e consistente? Se
sim, que informações compõem esse resumo?
P O(A) leitor(a) consegue perceber facilmente a avaliação crítica
que você deixou a respeito da obra resenhada? Se sim, como se dá
essa percepção?

2. Escrita

de resenhas críticas de 25 contos de Machado de Assis.

É interessante que essa produção seja feita após a análise da obra, para que os(as)
estudantes tenham mais condições de fazer uma apreciação crítica consistente
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do que leram. Não há problema em ajudá-los(as) com as suas percepções críticas
sobre os contos da obra, caso sejam reivindicadas por eles(elas). A análise crítica
literária requer certa maturidade de leitura, certo grau de letramento literário, e
é comum jovens de sentirem inseguros ao fazê-la.Você pode ajudá-los(as), mas
é importante, também, tentar fazer com que se sintam tranquilos e à vontade
para escreverem resenhas do ponto de vista dos(as) leitores(as) que são. Afinal,
terão tempo de amadurecerem e aprimorarem suas habilidades leitoras, e esses
momentos são importantes para isso. Para tanto, ao construir a proposta de
trabalho que será apresentada aos(às) estudantes, é importante delimitar as condições
de produção2 (como público-alvo e objetivo do texto, por exemplo), pois, desse
modo, eles(elas) poderão construir um projeto de texto mais coerente com a
sua expectativa.
Em se tratando de uma obra de coletânea de textos, também é importante
distribuir – ou até mesmo sortear – os contos entre os(as) estudantes. Converse
com a turma e, se necessário, faça uma votação: preferem sorteio ou decisão
por acordo? O importante é que todos os contos sejam resenhados por alguém.
Todo o material produzido pode ser publicado, no final, em um blog ou em
um canal de podcast ou no YouTube, caso essas mídias tenham adesão dos(as)
estudantes. Além de uma boa plataforma de divulgação literária, a publicação
será uma homenagem a Machado de Assis – que merece todas, não é mesmo?
Caso considere válido, professor(a), neste momento pode ser muito produtivo
dividir a turma em duplas ou trios. Caso sobrem contos, você pode deixar dois
dos menores com cada dupla ou trio; já os grupos responsáveis pelos maiores,
como “O Alienista”, concentram-se nestes.
Professor(a), você já ouviu falar nos booktubers?
São produtores(as) de conteúdos relacionados ao universo da leitura, como
resenhas, indicações de livros, conversas com autores, coberturas de eventos literários, entre outros, e os publicam em canais do YouTube. Esses(as)
influenciadores(as) digitais estão alcançando cada vez mais popularidade
entre leitores(as) de várias idades. Dessa forma, exercem um papel importante sobre suas práticas de leitura. Em uma breve pesquisa no Google
usando o termo “booktuber”, você encontrará vários canais para conhecer.
3. Após

as etapas de produção, revisão e reescrita das resenhas dos contos da
coletânea 25 contos de Machado de Assis, os(as) estudantes devem acessar canais
de booktubers para assistir às resenhas audiovisuais que eles(elas) publicam,
observando as suas características. Se você quiser explorar mais esse novo

2

GERALDI, J. W. Portos de passagem. São Paulo: Martins Fontes, 2013.
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gênero textual em suas aulas – e se houver tempo para isso, claro –, pode
ser interessante analisar algum em uma aula com os(as) estudantes. Práticas
dessa natureza podem favorecer bastante o entusiasmo pela leitura e pela
escrita de resenha – ou de roteiro de vídeo que apresente resenhas, nesse
caso. Sabemos que escritores(as) querem ser lidos(as), e podemos aproveitar
as mídias digitais para motivar os(as) estudantes à leitura e à escrita. Em
seguida, os(as) alunos(as) podem gravar as próprias resenhas, utilizando
telefones celulares, e publicá-las em um canal do YouTube ou de podcast
criado pela turma.

Exercitando a argumentação: a produção de textos no formato do ENEM
Como já é de seu conhecimento, a avaliação de redação do Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM) exige dos candidatos a produção de um texto em
prosa (parágrafos) do tipo dissertativo-argumentativo. Os temas propostos
são, em tese, importantes para questões da vida em sociedade e abordam algum
problema social, cultural, científico ou político. A prova, além de dar uma nota
para o Ensino Médio brasileiro, como o nome sugere, também é importante para a
entrada dos(as) estudantes nas universidades.Além disso, a redação, especificamente,
avalia a capacidade de o(a) candidato(a) defender uma tese (opinião a respeito
do tema proposto) com argumentação consistente, produzida de forma coesa e
coerente, em uma unidade textual clara, progressiva e adequada à norma culta
da língua portuguesa. É, de certa forma, uma estratégia, também, de motivar
estudantes e professores(as) a trabalharem a tomada de posição e argumentação
diante dos problemas. Afinal, essa é uma postura importante na vida, seja para o
mercado de trabalho ou para questões pessoais, e deve ser trabalhada com os(as)
alunos(as). Por fim, os textos produzidos no ENEM também precisam apresentar
uma proposta de intervenção social para o problema discutido, de forma completa,
bem explicada e respeitando os direitos humanos.
Apesar de a prova de redação do ENEM levar em conta as competências que
devem ter sido desenvolvidas pelos(as) estudantes durante todo o seu período de
escolaridade, o Ensino Médio é, certamente, importante na consolidação desse
conhecimento, sobretudo no amadurecimento da escrita objetiva e argumentativa,
importantes para o exame. Por isso, essa etapa de escolarização precisa focalizar,
sem deixar de trabalhar os outros gêneros, o texto dissertativo-argumentativo.
Nesse sentido, deve se considerar os seus aspectos estruturais e discursivos, que
não são simples para nenhum redator, nem para os(as) alunos(as) dessa modalidade.
25 contos de Machado de Assis é uma coletânea de contos que tem o potencial de
motivar a discussão e a posterior escrita sobre temas de extrema importância para
a sociedade brasileira. São muitos os contos e os temas que podem ser pertinentes
para uma atividade como essa, e é interessante que você, professor(a), pense em
temas que não só partam da leitura, mas também sejam interessantes para sua
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turma – em geral, claro – e que não tenham sido trabalhados pelo exame até o
momento em que você for usá-los nas aulas. Pensando nisso, podemos sugerir
alguns temas para leituras de contos específicos, ou de assuntos discutidos em
grupos de contos.
Desafios para investir mais em avanços científicos prezando a ética
pode ser um bom tema para se trabalhar, por exemplo, a partir da leitura e da
discussão suscitada pelo famoso “O Alienista”. Esse tema ainda não foi abordado
nesses mais de vinte anos de prova do ENEM e se mostra cada dia mais necessário,
sobretudo após a vivência da pandemia da Covid-19. É um problema social que
atinge toda a sociedade, embora uma parcela dela ainda não pense nisso – por
vezes, questões científicas parecem estar mais distantes de nós do que realmente
estão. Na escolha desse tema, é interessante discutir com a turma sobre como e
quando eles percebem os impactos dos avanços científicos em suas vidas. Nunca
é demais lembrá-los, também, de que ciências não são só as da área biológica,
que tratam os doentes ou previnem as doenças.
O ENEM já abordou um tema relacionado à violência contra a mulher
em 2015. Na ocasião, foi tratado o aumento das denúncias de crimes contra a
mulher e do feminicídio, grave problema em nossa sociedade até hoje. Por se
tratar de um assunto que ainda é uma grande tragédia em nosso país, a misoginia
pode ser trabalhada sob outros aspectos, inclusive a partir de leituras de contos
da coletânea 25 contos de Machado de Assis. “Confissões de uma viúva moça”, “O
relógio de ouro”, “Cantiga de esponsais”, entre outros, como o já sugerido para
o primeiro tema “O Alienista”, são exemplos de contos dessa coletânea que
mostram, de forma irônica, críticas ao valor atribuído à mulher na sociedade da
segunda metade do século XIX e primeira década do século XX. Alguns desses
valores – para não dizer desvalores – estão ainda na nossa sociedade do século XXI.
Você pode discutir isso com os(as) estudantes a partir de temas como Caminhos
para se combater a desigualdade de gênero no Brasil do século XXI
ou Desafios para uma educação efetiva para a equidade real de gêneros
no Brasil do século XXI. Vale lembrar, professor(a), que, ao tratar de temas
como esse, é importante evidenciar, por meio de dados estatísticos, pesquisas e
até percepções de vida da turma, que ainda existe uma diferença salarial grande
entre homens e mulheres; que ainda existe uma alta taxa de feminicídio em nossa
sociedade; que as mulheres ainda são minoria na vida política; que ainda existe,
da parte das mulheres, o sentimento de medo ao andar por lugares ermos, e que
essa insegurança é retrato da violência que sofrem. Por fim, é importante discutir
com os(as) estudantes que tudo isso é marca, entre várias tantas, de uma sociedade
que não trata as mulheres da mesma forma que trata os homens.
Além desses, também é possível – e relevante – desenvolver temas que partam
da discussão acerca das questões raciais existentes no nosso país. Nesse caso, há que
se considerar que os contos foram produzidos por um homem negro que nasceu
em um período em que ainda existia escravidão no Brasil. Machado viveu vários
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preconceitos e mazelas aos quais estavam, e ainda estão, sujeitos os afrodescendentes
em nossa nação. Ele aborda a questão da discriminação racial com crítica e ironia
em sua obra – assim como também trata das questões em torno do machismo
e das discussões sexuais. Há a questão da condição precária da vida negra em
“Pai contra mãe”. Também podemos perceber a presença do negro em “Umas
férias”, em que um ajudante da escola aparece no início da narrativa. Existem
outras tantas passagens de personagens afrodescendentes nos contos que podem
ser reunidas, solicitadas aos(às) alunos(as) e analisadas em discussões. Em 2016, a
segunda versão da avaliação de redação do ENEM teve como tema Caminhos
para combater o racismo no Brasil. Na condição de reaplicação do Exame,
o tema foi pouco explorado e discutido, inclusive pela mídia, que sempre dá
algum espaço isso. Por se tratar de um problema grave e estrutural do Brasil, é
de se esperar que outras vertentes desse assunto voltem a aparecer na versão
principal da avaliação. Por isso, e principalmente pela importância da discussão,
professor(a), sugerimos que você trabalhe, a partir da leitura machadiana, temas
como o racismo estrutural no Brasil.
Para tornar as atividades de produção de texto aqui propostas mais dinâmicas,
pode ser interessante organizar os(as) estudantes em grupos e definir, junto a
eles(elas), recortes temáticos a serem pesquisados e posteriormente abordados nos
textos. Não se pode esquecer de oferecer outras fontes de leitura mais referenciais,
com dados estatísticos e situações reais ocorridas sobre esses temas. É possível
encontrar várias reportagens que tratam essas questões, direta ou indiretamente,
em sites de jornais e revistas informativas. É importante, professor(a), conversar
com os(as) estudantes sobre as fontes utilizadas para a leitura. Abaixo estão algumas
indicações de sites com reportagens que passam pelos temas sugeridos:

ACESSE:

“Por que é preciso proibir que manipulem nosso
cérebro antes que isso seja possível”, escrita por Javier
Salas e publicada pelo jornal eletrônico El país, em 2020.
<http://bit.ly/38QP1TF>.
Acesso em: 12 abr. 2021.

ACESSE:

“Ética da ciência ou ciência da ética?”, escrita
por Paola Minoprio e publicada pelo jornal Folha de
S.Paulo, em 2020.
<http://bit.ly/3lsbwU4>.
Acesso em: 12 abr. 2021.
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ACESSE:

“Após 7 anos em queda, desigualdade salarial entre
gêneros aumenta no país”, escrita por Agência Brasil e
publicada pela revista Exame, em 2020.
<http://bit.ly/3eUaXRK>.
Acesso em: 12 abr. 2021.

ACESSE:

“Reni Eddo-Lodge: ‘O racismo é um problema
estrutural e requer uma resposta política’”, escrita
por Rafa de Miguel e publicada pelo jornal eletrônico
El país, em 2021.

<https://bit.ly/2Qb63Wc>.
Acesso em: 12 abr. 2021.

As atividades
propostas ao
longo desta seção
objetivam colaborar,
principalmente, para o
desenvolvimento das
seguintes habilidades
descritas na BNCC:
Língua Portuguesa:
(EM13LP01)
(EM13LP10)
(EM13LP13)
(EM13LP14)
(EM13LP28)
(EM13LP45)
(EM13LP52)
Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas:
(EM13CHS501)
(EM13CHS503)
(EM13CHS504)
Ciências da Natureza
e suas Tecnologias:
(EM13CNT205)
(EM13CNT301)
(EM13CNT302)
(EM13CNT303)
(EM13CNT304)
(EM13CNT305)

PROPOSTAS DE ATIVIDADES II
Professor(a), nesta seção, você encontrará sugestões de atividades que podem
ser desenvolvidas de forma interdisciplinar pelos diferentes campos do saber que
compõem a estrutura curricular do Ensino Médio, visando ao desenvolvimento de
habilidades previstas para essa faixa de escolarização.Trata-se de um conjunto de
propostas elaboradas à luz da BNCC do Ensino Médio que objetiva a ampliação
da leitura realizada e a complementação do trabalho pedagógico com a obra 25
contos de Machado de Assis, organizada por Nádia Gotlib.

Pré-leitura
Compreendendo o contexto histórico da narrativa
25 contos de Machado de Assis é uma coletânea de textos produzidos na capital
do Rio de Janeiro – na ocasião, capital do Brasil – na segunda metade do século
XIX e primeira década do século XX. Esse foi um período intenso na história
do Brasil e, por que não dizer, do mundo. Ao longo do período em que Machado
escreveu esses contos – e os publicou inicialmente – o Brasil transitou da condição de
Império coroado por Dom Pedro II, representante da coroa que o havia colonizado,
à República. Nosso país também passou por um período de abolição da escravatura
– tardia, não se pode deixar de lembrar – que teve o seu auge na assinatura da
Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, mas que não encerrou o sofrimento dos
africanos e afrodescendentes que aqui viviam. Ouras situações ainda marcaram
esse período importante de nossa história e, apesar de Machado de Assis não
pretender explicitamente tratar de História da sociedade nessa seleção de contos,
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Leia mais em:
<http://bit.ly/3s3cYyN>.
Acesso em:
12 mar. 2021.

ele acaba por oferecer muitas informações históricas nas linhas e nas entrelinhas de
sua literatura. É muito interessante e de riqueza imensurável observar a sociedade
carioca desse período sob o ponto de vista crítico e irônico e na linguagem de
um mestre da literatura.Vale lembrar que essa perspectiva é, ainda, a de um negro
filho de pobres, afilhado de uma mulher francesa à frente de seu tempo que o
ajudou com os estudos e posições de trabalho. Um homem que, além de sofrer
preconceitos étnicos, também sofria, segundo apontam estudos, discriminação por
ser gago e epilético.Trata-se, então, de um material de enorme riqueza histórica e
literária. Obviamente, precisamos ler tudo como ficção que é, mas há, conforme
estudos literários já mostraram, riqueza informativa nessas obras.
Tudo isso pode ser explorado em um trabalho interdisciplinar entre as áreas
de Linguagens e Ciências Humanas. Os(as) estudantes podem ser divididos(as)
em grupos e orientados(as) a realizarem pesquisas sobre a sociedade carioca desse
período. Os assuntos podem ser divididos entre os grupos, como questões políticas
da época (um grupo para a fase do Império e outro para a fase da República), o
processo abolicionista, o momento econômico pós-abolição (especialmente no
que diz respeito à condição da sociedade negra), as atividades de lazer da época, os
empregos que existiam no período. Além disso, caso haja a possibilidade, também
podem ser pesquisadas músicas, danças e peças teatrais da corte.As pesquisas podem
ser apresentadas em um formato de seminário ou como uma exposição para toda
a escola, situação na qual Machado de Assis pode ser evidenciado e homenageado,
com o intuito de fazer novos(as) leitores(as) fora da turma que realizou os estudos.
Trabalhos assim tornam a leitura da obra 25 contos de Machado de Assis mais
significativa para os(as) estudantes. O trabalho de contextualização pode ser
conduzido pelos(as) professores(as) da área de Ciências Humanas e Códigos e
Linguagens.

Professor(a), propor uma atividade de pesquisa à turma é uma boa oportunidade para trabalhar habilidades relacionadas à:
P identificação de fontes confiáveis;
P seleção e ao registro das informações encontradas;
P produção de textos pertencentes aos diversos gêneros textuais
envolvidos na realização de pesquisas;
P compreensão das formas de organização do conhecimento científico.
P exploração e de textos pertencentes aos campos de atuação social
dispostos na BNCC, tais como filmes, artigos científicos, matérias
jornalísticas, músicas, dentre outros.
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Leitura
Ampliando as reflexões: a abordagem política na ficção machadiana
Como já foi dito, vários são os textos presentes na coletânea 25 contos de
Machado de Assis que apresentam análises sociais, políticas e econômicas da capital
do Rio de Janeiro e do Brasil da segunda metade do século XIX e primeira
década do século XX. “Conferência ao Cônego Vargas”, por exemplo, usa de
ironia para falar dos processos eleitorais.
O processo eleitoral é simples. As bolas recebem os nomes dos candidatos,
que provarem certas condições, e são escritas por um oficial público,
denominado “das inscrições”. No dia da eleição, as bolas são metidas no
saco e tiradas pelo oficial das extrações, até perfazer o número dos elegendos.
Isto que era um simples processo inicial na antiga Veneza, serve aqui ao
provimento de todos os cargos (p. 135).

Esse conto pode servir de partida para analisar a crítica que aparentemente se
pretende construir, o que isso diz da época em que o conto foi escrito (foi publicado
em 1882). Fazendo análises a partir da observação de um grupo de aranhas, o
autor mescla elementos da fábula e propõe uma visão humanizada desses animais,
mas também coloca, na construção da narrativa, uma abordagem cientificista, que
também é irônica, como quase toda a obra.Vale lembrar, aqui, que “Aurora sem dia”
também ironiza a vida política quando o protagonista Luiz Tinoco passa – ou tenta
passar – por ela. No entanto, nesse caso não há uso de personificação ou prosopopeia.
Retomando “Conferência ao Cônego Vargas”, há, ainda, análises irônicas
e metafóricas sobre as posturas conservadoras e progressistas – ou de esquerda,
direita e centro – que podem ser exploradas em aulas de Sociologia, Filosofia
e/ou de História. O narrador parte, novamente, da situação fabulosa da vida de
aranhas para discutir a vida política na sociedade em que vivem.
Nesse ínterim, senhores, faleceu o primeiro magistrado, e três cidadãos
apresentaram-se candidatos ao posto, mas só dois importantes, Hazeroth
e Magog, os próprios chefes do partido retilíneo e do partido curvilíneo.
Devo explicar-vos estas denominações. Como eles são principalmente
geômetras, é a geometria que os divide em política. Uns entendem que
a aranha deve fazer as teias com fios retos, é o partido retilíneo; – outros
pensam, ao contrário, que as teias devem ser trabalhadas com fios curvos –
é o partido curvilíneo. Há ainda um terceiro partido, misto e central, com
este postulado: as teias devem ser urdidas de fios retos e fios curvos; é o
partido reto-curvilíneo; e finalmente, uma quarta divisão política, o partido
antirreto-curvilíneo, que fez tábua rasa de todos os princípios litigantes, e
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propõe o uso de umas teias urdidas de ar, obra transparente e leve, em que
não há linhas de espécie alguma (p. 136).

Abordar conceitos políticos pode ser complicado em períodos de polarização,
como a situação atual do Brasil. No entanto, são conceitos que precisam ser
trabalhados nas Ciências Humanas do Ensino Médio e estão previstos na BNCC
dessa área. Os contos machadianos podem ser bons aliados nesses estudos, pois partir
de textos literários fictícios pode tornar a situação mais leve, sem perder o aspecto
teórico que muito importa. Sob essa perspectiva, há possibilidades de diferentes
atividades. Pode-se dividir a turma em grupos e fazer uma mesa política com os
representantes dos partidos mencionados no conto “Conferência ao CônegoVargas”.
Esses representantes podem, inclusive, teatralmente ser os aracnídeos da obra. Isso,
claro, após os estudos teóricos com textos conceituais nas aulas na área de Ciências
Humanas. Os grupos podem, nesse caso, elaborar os discursos dos seus representantes
alinhados aos estudos teóricos, mas sem perder o viés machadiano da narrativa lida.
Outro conto que pode ser usado aqui, para dar início às atividades, é “Teoria
do Medalhão”. Essa narrativa pode ser usada pelos(as) professores(as) de Filosofia,
sobretudo, para realizar um debate sobre o pouco caso e o desdém com que parte
da sociedade trata as Ciências Humanas, e o quão medíocre e arrogante pode
ser essa posição de desvalorização de estudos sociais.Vale novamente evidenciar,
professor(a), a ironia machadiana para os(as) estudantes.
Um discurso de metafísica política apaixona naturalmente os partidos
e o público, chama os apartes e as respostas. E depois não obriga a
pensar e descobrir. Nesse ramo dos conhecimentos humanos tudo está
achado, formulado, rotulado, encaixotado; é só prover os alforjes da
memória. Em todo caso, não transcendas nunca os limites de uma invejável
vulgaridade (p. 129).
– Nenhuma filosofia?
– Entendamo-nos: no papel e na língua alguma, na realidade nada.
“Filosofia da história”, por exemplo, é uma locução que deves empregar
com frequência, mas proíbo-te que chegues a outras conclusões que não
sejam as já achadas por outros. Foge a tudo que possa cheirar a reflexão,
originalidade, etc., etc. (p. 129).

Em tempo, pode-se usar trechos de “O Espelho” para suscitar as conversas
iniciais, incentivar discussões ou passar por uma exposição sobre o capitalismo em
que vivemos, uma vez que o tema também faz parte da política e interfere nela.
Se tu podes vender a tua casa, o teu boi, o teu sapato, o teu chapéu, coisas que
são tuas por uma razão jurídica e legal, mas que, em todo caso, estão fora de ti,
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Vale a pena ler o relato
de experiência “Teatro
como conteúdo nas
aulas de arte”, escrito
pelo professor de
Arte Valdiner Barros
Costa. Disponível
em: <http://bit.
ly/3c1v52J>. Acesso
em: 17 mar. 2021.

como é que não podes vender a tua opinião, o teu voto, a tua palavra, a tua
fé, coisas que são mais do que tuas, porque são a tua própria consciência,
isto é, tu mesmo? (p. 155).

Professor(a), ao utilizar elementos do teatro em atividades, como a proposta
aqui, é importante buscar apoio e participação do(a) professor(a) de Artes, nem
que seja apenas para uma pequena exposição, por parte dele(a), da ideia de teatro
e de que o trabalho a ser realizado não será uma peça em si, mas a teatralização
de uma circunstância. Medidas como essas são importantes para não retirar a
importância de áreas de estudos artísticos, que são frequentemente reduzidas a
metodologias pedagógicas utilizadas por não especialistas. Caso não haja um(a)
professor(a) de Artes disponível para tal análise teórica, vale a pena ler algum
conceito para a turma e deixar claro que a situação será teatral, mas não será
uma peça de fato.

Pós-leitura
Extrapolando a obra: pesquisas científicas, métodos e ética em
suas realizações
Professor(a), alguns textos reunidos na obra 25 contos de Machado de Assis
abordam questões relacionadas ao avanço científico. Isso ocorre à maneira do
escritor, com muita ironia, sarcasmo e até certo deboche crítico em relação à
postura de alguns cientistas daquela época. Apesar da ironia, os trechos textuais
que se referem aos avanços científicos têm potencial de serem utilizados em
aulas que objetivem estudar a importância do método científico, suas etapas,
a função do cientista em nossa sociedade – de todas as áreas, e não apenas as
biológicas, como às vezes concebemos. Existem diversas curiosidades em torno
disso. A maneira de se fazer pesquisas no período da escrita machadiana era
muito diferente da atual, mas ainda há muito o que se aproveitar do texto para
explorar esses assuntos. Pensando nisso, as atividades aqui propostas estão voltadas
para a interdisciplinaridade entre Linguagens e Códigos e Ciências da Natureza,
principalmente. As Ciências Humanas também são ciências, obviamente, o que
é lembrado inclusive no nome que a área carrega, e há, ainda, várias outras
ciências no saber da escola básica – inclusive a Ciência Linguística. No entanto,
é, geralmente e pela BNCC, nas aulas das Ciências da Natureza em que ocorrem
os estudos dos métodos científicos, que serão sugeridos aqui.
Em “O Alienista”, Simão Bacamarte, médico apresentado inicialmente como
de renome – e credibilizado ironicamente por ter se formado na Europa –
desenvolve uma certa pesquisa científica por sua conta na cidade de Itaguaí, no
estado do Rio de Janeiro. Existe, ainda no local escolhido para suas aventuras
científicas, certa crítica – a capital do país toleraria tanto tempo de investigação
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científica sem ética ou abusiva? Voltando a Simão: apesar de sua pesquisa apresentar
inúmeros problemas, inclusive éticos, nesse conto há a exploração de etapas de
pesquisa com certo detalhamento. Isso pode ser aproveitado em aulas de Biologia
ou disciplina afim para estudar, analisar e discutir a importância do método
científico e da ética nas ciências.
[...] 1º, que verificara das estatísticas da vila e da Casa Verde, que quatro
quintos da população estavam aposentados naquele estabelecimento; 2º, que
esta deslocação de população levara-o a examinar os fundamentos da sua
teoria das moléstias cerebrais, teoria que excluía do domínio da razão todos
os casos em que o equilíbrio das faculdades não fosse perfeito e absoluto;
3º, que desse exame e do fato estatístico resultara para ele a convicção de
que a verdadeira doutrina não era aquela, mas a oposta, e portanto que se
devia admitir como normal e exemplar o desequilíbrio das faculdades, e
como hipóteses patológicas todos os casos em que aquele equilíbrio fosse
ininterrupto; 4º, que à vista disso declarava à Câmara que ia dar liberdade
aos reclusos da Casa Verde e agasalhar nela as pessoas que se achassem
nas condições agora expostas; 5º, que tratando de descobrir a verdade
científica, não se pouparia a esforços de toda a natureza, esperando da
Câmara igual dedicação; 6º, que restituía à Câmara e aos particulares a soma
do estipêndio recebido para alojamento dos supostos loucos, descontada
a parte efetivamente gasta com a alimentação, roupa, etc.; o que a Câmara
mandaria verificar nos livros e arcas da Casa Verde (p. 109-110).

Esse fragmento conta que Simão vai à Câmara dos vereadores para convencer
o poder legislativo da necessidade de seus estudos. Percebemos que o cientista
é, além de tudo, dotado de boa retórica, e esses fragmentos também podem
ser trabalhados nas aulas de Português para analisar a coerência e a lógica da
argumentação construída. No que tange as questões científicas, há que se lembrar,
ainda, que antes de ir à Câmara, Simão fez uma observação da situação dos loucos
em Itaguaí. O objeto de pesquisa já estava embutido em sua mente quando chegou
à cidade vindo da Europa, como mostra o fragmento da página 70: “[...] meteuse em Itaguaí, e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência, alternando as
curas com as leituras, e demonstrando os teoremas com cataplasmas”. A despeito
do casamento, aliás, o narrador, perspicaz, não perde tempo em deixar sinais da
ineficiência do médico enquanto cientista ao analisar a escolha da esposa, pouco
antes do fragmento exposto anteriormente. Bacamarte teria se casado porque
viu em Dona Evarista condições biológicas de lhe dar bons filhos. Com ironia, o
narrador apresenta, aí, seu fracasso científico, e deixa pista para o que viria adiante.
D. Evarista mentiu às esperanças do dr. Bacamarte, não lhe deu filhos
robustos nem mofinos. A índole natural da ciência é a longanimidade;
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o nosso médico esperou três anos, depois quatro, depois cinco. Ao cabo
desse tempo fez um estudo profundo da matéria, releu todos os escritores
árabes e outros, que trouxera para Itaguaí, enviou consultas às universidades
italianas e alemãs, e acabou por aconselhar à mulher um regime alimentício
especial (p. 71).

Muitos outros fragmentos podem ser utilizados em discussões que tenham como
foco a metodologia científica para pesquisas e a importância dos experimentos. O
texto literário deve ser lido considerando-se seu aspecto irônico, a todo momento,
e como ponto de partida para as discussões de fato acadêmicas que cabem ser
feitas em torno desse universo.
A atividade que sugerimos aqui deve ser desenvolvida após a leitura da obra
e envolver professores(as) responsáveis pelas áreas de Linguagens e Ciências da
Natureza. Sabemos que trabalhos realizados interdisciplinarmente entre esses
conteúdos são menos comuns no Ensino Médio que entre Linguagens e Ciências
Humanas, por exemplo. Portanto, esta é uma boa oportunidade para trabalhar
em conjunto, e para os discentes perceberem possíveis relações entre a literatura
brasileira e as biológicas.
Propomos, então, um trabalho que investigue o universo científico atual,
as metodologias de pesquisa (e sua importância para investigações bemsucedidas), as regras estabelecidas pelo conselho de ética, os cientistas
que estão mais em evidência atualmente (ou suas universidades) e as
pesquisas realizadas. Esses dois últimos tópicos podem ser definidos pelos(as)
professores(as), que podem selecionar dois ou três grupos de pesquisadores e
pesquisas e apresentar apenas seus nomes, para que as demais informações sejam
obtidas pelos(as) estudantes. Em tempos de pandemia do coronavírus, ou nos
tempos que virão após seu encerramento, com a ressaca esperada, esses assuntos
são ainda mais interessantes à sociedade em geral, que ainda desconhece muito o
assunto. Considerando-se isso, após a realização das pesquisas e das apresentações
em seminário durante as aulas, pode-se considerar a criação de um blog, um
canal de podcast ou no YouTube para compartilhar o saber com o restante da
comunidade escolar.
Para fins de organização didática, sugerimos a divisão da turma em grupos, o
sorteio ou a distribuição livre dos assuntos listados anteriormente, e a apresentação
de uma orientação de ações organizada em etapas, que compreendam:
P levantamento de informações;
P leitura, organização e seleção das informações obtidas;
P produção de relatório de informações;
P produção de um artigo de apresentação das informações;
P revisão e reescrita do texto produzido, com o auxílio de um(a) professor(a);
M ATERI AL DI GI TAL DO PRO F E S S O R – 2 5 C O N T O S D E M A C H A D O D E A S S I S

22

P apresentação oral para a turma;
P discussão sobre as apresentações.

APROFUNDAMENTO

Leia mais sobre isso
no artigo “Capitu
traiu ou não traiu
Bentinho em
Dom Casmurro?”.
Disponível em:
<http://bit.
ly/3f1mXAS>. Acesso
em: 12 mar. 2021.

Leia algumas
curiosidades sobre
o autor em: <http://
glo.bo/39fHRZJ>.
Acesso em: 19 mar.
2021.

Você pode ler o
poema de Carlos
Drummond de
Andrade em: <https://
bit.ly/3mEPu1f>.
Acesso em: 21 abr.
2021.

Analisar a obra machadiana é tarefa complexa em qualquer recorte feito.
Por isso, existem incontáveis estudos acadêmicos sobre o autor e sua obra e
múltiplos grupos de pesquisa nas mais renomadas faculdades de letras de nosso
país sobre o Bruxo do Cosme Velho. Mesmo tudo isso existindo, e há muito
tempo, ocorre de surgirem, tardiamente, percepções que, após publicadas,
podem até parecer óbvias para alguns, como a situação de Capitu. Bentinho,
narrador do romance Dom Casmurro, foi considerado vítima de adultério pela
academia e pela crítica até a década de 1960, quando a teórica americana
Hellen Caldwell escreveu O Otelo Brasileiro de Machado de Assis. Há que se
fazer toda essa observação antes de entrarmos neste aprofundamento, porque,
aqui, teremos uma reunião de alguns estudos sobre o Machado contista, mas
não temos a pretensão de inventar a roda da teoria machadiana. Deixamos isso
para os muitos teóricos da literatura que já se debruçam sobre o assunto.

Para saber mais...
Machado de Assis viveu alguns bons anos de sua vida adulta e de
sua maturidade no Cosme Velho, na capital Rio de Janeiro. Além
de morar ali, fez com que habitassem, também nesse bairro, vários
personagens de suas narrativas. Andando pelo local hoje, é possível
verificar algumas placas em comércios com referências à vida do
escritor. Além disso, o bairro o acompanha na alcunha “Bruxo do
Cosme Velho”. Muitas lendas se constroem em torno de grandes
figuras da literatura, e com Machado não é diferente. Não se sabe a
veracidade de todas – alguns teóricos se debruçam à tarefa de verificá-las –, mas saber de suas histórias vale pela verdade que apresentam
ou pela mitificação do homem-escritor que elas carregam. Machado
de Assis teria ateado fogo a alguns escritos que estavam em caldeirões de metal, e isso teria sido o motivo de vizinhos o apelidarem de
“Bruxo do Cosme Velho”. No entanto, o termo só pegou mesmo
quando Carlos Drummond de Andrade escreveu o poema “A um
bruxo, com amor”.
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Os contos do Realismo machadiano
O Realismo teve início no Brasil a partir da publicação do romance Memórias
Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, em 1880.Veio após o Romantismo
e, como já ocorreu com a transição entre outros períodos literários, buscou
negar algumas características de seu antecessor. Das características realistas, as
mais evidentes estão relacionadas ao nome do período: os textos literários dessa
época buscavam retratar em seus enredos a realidade sem máscaras de idealizações.
O Realismo opunha-se aos ideais românticos de toda a espécie. O amor, o
nacionalismo exacerbado, a imagem da família perfeita, a representação da mulher
como quase um anjo, sem desejos carnais – tudo isso foi negado e, em seus lugares,
surgiram imagens, muitas vezes, opostas. Além disso, há nos enredos realistas
um cientificismo, uma linguagem detalhada e verossímil, temas urbanos, sociais
e cotidianos, crítica aos valores burgueses e às instituições sociais, a retratação
de personagens comuns, com defeitos físicos e morais, com aprofundamento
psicológico de suas características, o que, por vezes, deixa o texto realista com
um aspecto quase documental da época. Inclusive, por isso é que foi sugerido,
no segundo bloco de atividades de leitura, o uso da obra 25 contos de Machado
de Assis como material inicial de estudo da época em que seus contos se passam.
Essas características do Realismo podem ser verificadas em todos os contos
selecionados e organizados por Nádia Gotlib – em alguns de forma mais
concentrada, em outros menos. Inclusive naqueles publicados antes de 1880,
como “Confissões de uma viúva moça” (1870), “Aurora sem dia” (1873), “O
Relógio de Ouro” (1873), e “Quem conta um conto” (1873), produções de
transição entre períodos literários, que têm características do Romantismo, mas
já apresentam toques do Realismo, como veremos a seguir.
“Confissões de uma viúva moça” é a reunião de cartas de uma mulher à amiga.
A intenção é narrar uma aventura amorosa que ela começou a viver enquanto
ainda era casada. Embora o adultério não se concretize no campo carnal, o que
é uma marca do Realismo, já há, aqui, denúncias de uma vida nupcial infeliz,
de um casamento de insatisfações para a mulher, algo que já não é o ideal de
perfeição do Romantismo. Existe, ainda, uma desilusão no que tange os assuntos
do coração, o que também rompe com o Romantismo: após ficar viúva, o homem
amado não assume o relacionamento. Não há, assim, final feliz, e a viúva viverá
se sentindo culpada no exílio da vida social carioca, em Petrópolis. Podemos
perceber, ainda, ironia e sarcasmo nas entrelinhas da narrativa confessional: a
mulher que narra os fatos para a amiga deixa o(a) leitor(a) entrever algumas
críticas aos valores burgueses. Como na página 14, quando ela declara que a vida
não tinha alegrias íntimas, e era por isso que precisava tanto dos eventos sociais:
“Fora de casa, tínhamos os teatros animados, as partidas das amigas, mil outras
distrações que davam à minha vida certas alegrias exteriores em falta das íntimas,
que são as únicas verdadeiras e fecundas”.
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“Aurora sem dia” é outro conto da coletânea, publicado antes de 1880,
mas que contém sinais do Realismo que já se iniciava no estilo machadiano. O
narrador desenvolve várias ironias a partir da sina do protagonista Luís Tinoco
e aproveita para criticar alguns valores burgueses. Talvez o mais evidente seja a
crítica à burguesia, feita, sobretudo, a partir da imagem de soberania dos seus
representantes, que se julgam muitas vezes mais competentes e brilhantes que
de fato são.
Luís Tinoco possuía a convicção de que estava fadado para grandes destinos, e
foi esse durante muito tempo o maior obstáculo da sua existência. No tempo
em que o dr. Lemos o conheceu começava a arder-lhe a chama poética. Não
se sabe como começou aquilo. Naturalmente os louros alheios entraram
a tirar-lhe o sono. O certo é que um dia de manhã acordou Luís Tinoco
escritor e poeta; a inspiração, flor abotoada ainda na véspera, amanheceu
pomposa e viçosa. O rapaz atirou-se ao papel com ardor e perseverança, e
entre as seis horas e as nove, quando o foram chamar para almoçar, tinha
produzido um soneto, cujo principal defeito era ter cinco versos com sílabas
de mais e outros cinco com sílabas de menos.Tinoco levou a produção ao
Correio Mercantil, que a publicou entre os a pedido (p. 39).

Essa autoestima avantajada acompanhará o protagonista por toda a obra e será
uma espécie de vilã da narrativa, uma vez que o colocará em apuros e contribuirá
para a perda de seu emprego. Há, ainda, ironia quando o protagonista tenta ser
poeta, porque acredita ter dom para isso. A forma de a burguesia lidar com o
universo da arte literária é criticada na maneira com que Tinoco pretende se
consagrar escritor – ele não acredita na necessidade de estudos para tal, apenas de
um talento natural, o qual considera já possuir. Ademais, há ironia no descaso de
parte da burguesia com o ofício de poeta, o que é tratado como uma enfermidade.
Quando soube que o seu querido Luís estava atacado da terrível moléstia,
Anastácio ficou triste, e foi nessa ocasião que se encontrou com o dr. Lemos
e lhe deu notícia da gravíssima situação do afilhado.
– Dou-lhe parte de que o Luís está poeta (p. 41).

“Relógio de ouro” também foi escrito antes de 1880, mas já apresenta algumas
características do Realismo. A figura feminina, embora desperte desconfianças
no marido – e até no(a) leitor(a), por sarcasmo do narrador –, não é, por fim,
agente de adultério. Existem outras marcas do Realismo no conto, como uma
crítica à hipocrisia burguesa, representada pela figura do marido, que desconfia
da mulher, e, ao fim, é ele o adúltero. Além disso, há uma denúncia social da
violência física e moral à qual as mulheres, inclusive burguesas, estavam sujeitas. O
marido chegou a pegar em seu colo, em um movimento e com a ameaça verbal
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de que a mataria. Embora fosse inocente, a esposa não é comparada a um anjo,
como muito ocorre no Romantismo. Na contramão dessa idealização sagrada, a
comparação que se dá e outra: “Responde, demônio, ou morres!” (p. 68).
Várias outras características do Realismo podem ser encontradas em 25 contos
de Machado de Assis. O cientificismo já mencionado de “O Alienista”, críticas
às instituições e aos valores burgueses em ao menos alguma parte de todos os
contos, com forte presença de sarcasmo e ironia. Os temas urbanos, sociais e
cotidianos também estão presentes em todas as narrativas, em uma espécie de
escrita documental, que apresenta e descreve um Rio de Janeiro e sua sociedade
com tanta riqueza de detalhes e fidedignidade que os contos podem ser utilizados
para compreender melhor a sociedade da época.
É importante analisar os elementos realistas dos 25 contos de Machado de Assis
com os(as) alunos(as) e refletir sobre as críticas à sociedade daquela época que eles
apresentam. Como são 25 contos, professor(a), você pode sorteá-los para duplas de
estudantes fazerem essa análise e apresentarem para os colegas em seguida, em um
seminário em círculo, a fim de ser mais dinâmico. Uma estratégia para ajudar os(as)
alunos(as) mais tímidos(as) no momento da apresentação é permitir que gravem
curtos podcasts com o que planejarem falar e passem o áudio para a turma, que pode
ter um momento para fazer perguntas ou observações sobre o conto analisado.

A ironia e o sarcasmo na obra de Machado de Assis
A ironia – ou antífrase – é uma figura de linguagem utilizada para se dizer
algo por meio de termos e expressões que, intencionalmente, dizem o oposto do
que se pretendia. Ou, como define o pai em “A Teoria do Medalhão”, quando
aconselha o filho a não usar ironia, em uma cena em que há ironia e sarcasmo:
Somente não deves empregar a ironia,esse movimento ao canto da boca,cheio de
mistérios, inventado por algum grego da decadência, contraído por Luciano,
transmitido a Swift e Voltaire, feição própria dos céticos e desabusados. Não.
Usa antes a chalaça, a nossa boa chalaça amiga, gorducha, redonda, franca,
sem biocos, nem véus, que se mete pela cara dos outros, estala como uma
palmada, faz pular o sangue nas veias, e arrebentar de riso os suspensórios.
Usa a chalaça (p. 129-130).

Seu uso, em algumas circunstâncias, traz humor ao texto. Em outras, pode
fazê-la passar despercebida, não ser compreendida, e o resultado pode ser um mal
entendido ou simplesmente a não compreensão da mensagem que se intencionava.
O sarcasmo, por sua vez, vem do grego sarkasmós e significa zombaria ou escárnio.
O curioso – e já dito por vários teóricos – é que esses empregos nem sempre eram
compreendidos pelos(as) leitores(as) da época. Muitos integrantes da burguesia,
por exemplo, liam as obras de Machado de Assis sem perceber que elas faziam
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críticas aos valores burgueses, porque isso se dava, em grande parte, por meio
de ironias e sarcasmos. Os contos selecionados e organizados por Nádia Gotlib
também apresentam esses elementos.
O narrador de “O Alienista” refere-se a Simão Bacamarte com adjetivos de
importância científica e até humana, apesar de dar sinais de que percebe o quão
questionável é a sua eficiência, como já foi dito, por exemplo, sobre o diagnóstico
equivocado que ele fez de Dona Evarista ao escolhê-la por esposa.
Crispim Soares derretia-se todo. Esse interrogar da gente inquieta e curiosa,
dos amigos atônitos, era para ele uma consagração pública. Não havia
duvidar; toda a povoação sabia enfim que o privado do alienista era ele,
Crispim, o boticário, o colaborador do grande homem e das grandes coisas;
daí a corrida à botica (p. 85-86).

Crispim ficava muito feliz e envaidecia-se por ser reconhecido como pessoa
próxima do “grande homem e das grandes coisas”. Os atributos conferidos ao
médico podem ser considerados discurso indireto livre do que a população dizia
a respeito de Bacamarte, mas também podem vir do narrador. No entanto, o
narrador já deixou, até aí, sinais de que o médico não é exatamente um “grande”
cientista, tampouco suas ações em Itaguaí têm grandeza de benefícios à população.
Em “Noite de almirante”, o narrador, ao melhor estilo realista, é sarcástico e
irônico com o amor jurado entre os protagonistas.
– Juro por Deus que está no céu. E você?
– Eu também.
– Diz direito.
– Juro por Deus que está no céu; a luz me falte na hora da morte (p. 164-165).

Como se sabe, a relação amorosa entre Deolindo, o almirante e sua Genoveva
não foi longa nem bem-sucedida. Essas juras serviram ao homem, mas a mulher
não as levou a sério como ele gostaria, e já estava amando outro quando ele voltou
da viagem que fizera. Considerando-se o todo do conto, percebemos, inclusive,
sarcasmo na escolha do nome do almirante, que significaria deus supremo, deus
lindo. Ora, na trama narrada ele não é exatamente isso.Também podemos perceber
sarcasmo no título: a noite de almirante que o(a) leitor(a) imagina no início do
conto é muito melhor que a ocorrida de fato. A noite real é triste, sem os sucessos
amorosos que ele e os colegas de bordo previram, como o desfecho evidencia:
“Ele respondia a tudo com um sorriso satisfeito e discreto, um sorriso de pessoa
que viveu uma grande noite. Parece que teve vergonha da realidade e preferiu
mentir” (p. 171).
A ironia e o sarcasmo podem ser encontrados em todos os textos de 25 contos
de Machado de Assis. Em alguns isso se dá de forma pontual; em outros, como em
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“Um Apólogo”, está no texto de forma geral, compondo a ideia geral da trama:
nesse caso, a agulha, a linha e um alfinete representam pessoas e alguns valores sociais.

O niilismo machadiano
Disponível em:
<https://bit.
ly/3cN9Twh>.
Acesso em: 17 mar.
2021.

Niilismo é uma espécie de doutrina filosófica que indica pessimismo, ceticismo
e descrença extremos de valores humanos ou da realidade, de forma geral. Alguns
teóricos da literatura já estudaram o niilismo na obra machadiana, e o tema já
deu origem a teses de doutoramento na área, como A voluptuosidade do nada: o
niilismo na prosa de Machado de Assis, de Vitor Cei Santos. Repetindo o que foi dito
no início desta sessão de aprofundamento, há diversos estudos sobre a literatura
machadiana, e suas leituras valem a pena.
É necessário distinguir o niilismo do pessimismo pura e simplesmente.Vários
autores definem Machado de Assis como pessimista, mas outros lhe retiram
essa alcunha. Hellen Caldwell, a autora que primeiro desconfiou, oficialmente,
da narrativa ciumenta de Bentinho em Dom Casmurro, avalia que a definição
machadiana de pessimismo difere daquela de seus contemporâneos. Um otimista,
na opinião de Machado, é um idiota; ao passo que o pessimista é uma idealista.
“Certamente ele não tomou seu pessimismo tão a sério” (CALDWELL, p. 112),
podemos concluir com a autora britânica.
25 contos de Machado de Assis apresenta enredos com críticas a valores sociais e
humanos em todos os seus textos. Há, em todos os enredos, alguma personagem
que age com mentira, violência física ou moral, apresenta alguma ambição que
prejudica o próximo ou se deixa levar pela vaidade, resultando em ações que
prejudicam a sociedade de alguma forma. Isso se dá de forma direta, escancarada,
ou por meio de prosopopeias e personificações, como em “Um Apólogo” e
com as aranhas de “Conferência ao cônego Vargas”. Em alguns, como em “A
causa secreta” e no já mencionado “O Alienista”, a coisa se dá de forma mais
escancarada, ou talvez só pareça assim porque venha com sangue e privação
da liberdade. Fortunato tem prazer em torturar e matar bichos. O narrador de
“Pai contra mãe” apresenta a terrível situação de miséria e privação das mães
afrodescendentes e o descaso da burguesia diante do seu sofrimento.
Em todos os textos da obra analisada, há alguma situação em que o(a) leitor(a)
pode se ver diante do sentimento de descrença dos valores humanos. Dessa
forma, Professor(a), promova um momento de reflexão sobre isso com seus(suas)
alunos(as) e converse sobre como as ideias trabalhadas na obra lida ainda podem
ser encontradas em tempos atuais – retomando o conceito de literatura canônica
e literatura consagrada. Para alguns, pode ser difícil compreender o valor de
clássicos literários, e talvez aqui esteja uma boa oportunidade para reflexões
e um bom caminho para a compreensão dessa questão conceitual. Acerca da
dimensão literária de Machado de Assis, pode-se, ainda, citar e discutir o que
Teixeira (1988, p. 61) denomina de espírito de síntese, posto que Machado gera
“o que poderíamos chamar de brevidade dialética, porque produz o máximo de
sentido com um mínimo de palavras”.
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Um estímulo à escrita literária: crônicas reflexivas
Nunca é demais lembrar que a palavra crônica vem do termo grego chronos,
que significa tempo – o tempo cronológico, o tempo sequencial, que se mede.
Como gênero textual, existem vários estudos sobre essa produção, que navega
entre a literatura e o jornalismo e apresenta elementos do cotidiano da sociedade
ou de quem a escreve. São pequenos textos em prosa, de natureza livre, em estilo
coloquial, provocados pela observação dos sucessos cotidianos ou semanais, expostos
em palavras com liberdade – e expectativa – de uso da linguagem poética, embora
sejam veiculados geralmente em jornais, suportes de predominância objetiva, literal
e da busca constante pela imparcialidade. A linguagem preferencialmente utilizada
na crônica é a coloquial, e pode adquirir inclusive certa expressão dramática no
contato da realidade, tudo para representar melhor a vida diária.
Existem estudiosos que são contra classificações e definições do gênero
textual crônica. De fato, trata-se de texto difícil de se classificar, devido às suas
muitas possibilidades e ocorrências. Até cronistas mais renomados apontam essa
dificuldade e assumem que não se preocupam mais em fazer classificações. Para
fins pedagógicos, no entanto, talvez seja válida alguma classificação. Por exemplo, de
alguns tipos existentes, como as crônicas argumentativas, as narrativas e as reflexivas,
que apresentam conteúdos conforme os nomes que carregam.A próxima atividade
proporá a produção de uma crônica reflexiva, a fim de aproveitar as reflexões
feitas a partir dos vários contos realistas que os(as) estudantes acabaram de ler.
Professor(a), a leitura e o estudo da obra 25 contos de Machado de Assis podem ser
o ponto de partida para a produção e a divulgação de crônicas reflexivas pelos(as)
estudantes. As produções podem contemplar as críticas feitas: às instituições;
aos valores burgueses da época; à lamentável escravidão praticada no Brasil até
o final do século XIX e aos problemas desencadeados por ela e denunciados
nos contos machadianos; entre outras. É importante frisar com os(as) estudantes
que a produção da crônica partirá da leitura dos contos de Machado, mas deve
contemplar reflexões trazidas para a atualidade, pois tratar de questões do cotidiano
vivido por quem escreve é característica desse gênero textual.
Para conduzir os(as) estudantes na produção da crônica reflexiva, a proposta
apresentada a eles deve ser estruturada em etapas, que contemplem:
P Escolha do tema e delimitação das condições de produção;
P Seleção e leitura de crônicas reflexivas contemporâneas, para estudo
do gênero;
P Planejamento dos textos;
P Produção dos textos;
P Avaliação e revisão das produções;
P Escolha de um meio de publicação, que pode ser um blog da turma;
P Diagramação, impressão e distribuição de algumas publicações físicas.
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A fim de que a produção circule entre os(as) estudantes da escola, a divulgação
dos trabalhos em formato impresso pode ser feita na biblioteca escolar. Também
é possível que as produções em formato digital sejam divulgadas nas redes sociais
dos(as) estudantes e em anúncios feitos no colégio. Outra possibilidade interessante
é convidar os(as) estudantes a gravarem os áudios de suas crônicas e postarem em
um canal de podcast da turma. Crônicas em áudio estão cada vez mais populares,
atraem muitos interlocutores, e a publicação é possível, sem despesas, em aplicativos
simples, como o “Anchor”, que permite a produção, a inserção de músicas de fundo
e a publicação nos diversos canais de distribuição de podcasts, como o popular
Spotify.Veja, a seguir, o link para o aplicativo e de crônicas publicadas em podcasts.
Pode ser interessante ouvir algumas com os(as) estudantes.
ACESSE:

Aplicativo “Anchor”

<http://bit.ly/38UPRir>.
Acesso em: 12 abr. 2021.

ACESSE:

<http://spoti.fi/2OCR7zX>.
Acesso em: 12 abr. 2021.

Episódio “Fim”, do podcast Que dia é hoje?
Com trilha e edição de som de Arthur Decloedt e
produção de Trovão Mídia, a ideia desse podcast é
aproximar em tempos de distanciamento: flagras ficcionais
do absurdo da vida na pandemia da Covid-19.

SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
Reportagens
ACESSE:

“O Rio de Machado”, escrita por Rodrigo
Cavalcante e publicada na revista Superinteressante,
em 2001.
<http://bit.ly/2P5hJJA>.
Acesso em: 12 abr. 2021.
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ACESSE:

“Caixa se explica após ‘branquear’ Machado de
Assis” em comercial, escrita por Cris Simon e publicada
na revista Exame, em 2011.

<http://bit.ly/38SlHMT>.
Acesso em: 12 abr. 2021.
ACESSE:

“Machado de Assis: um gênio autodidata da
literatura brasileira”, escrita por Alberto López e
publicada no jornal eletrônico El país, em 2018.
<http://bit.ly/3cDrVRy>.
Acesso em: 12 abr. 2021.

REPRODUÇÃO/ÁTICA

Obra literária
O Mistério da Casa Verde, de Moacyr Scliar, conta a história de um grupo de garotos que decidiram transformar
a Casa Verde, um lendário casarão abandonado na cidade de
Itaguaí – local que abrigara um antigo hospício no século
XIX –, em um clube. Arturzinho e seus amigos, no entanto,
percebem algumas coisas estranhas e tentam solucionar um
grande mistério. Para resolvê-lo, a turma acaba recorrendo
à leitura de O alienista, de Machado de Assis, inspirado em
fatos sucedidos na própria Casa Verde, muitos anos antes.
Mas como é que um texto publicado no século XIX pode
ajudar a compreender um mistério do presente? É o que os rapazes vão descobrir
ao longo de uma história em que não faltam suspense, amor e aventura. Em O
Mistério da Casa Verde, um enredo original e vibrante leva o(a) leitor(a) atual a
conhecer um dos maiores clássicos da literatura brasileira.
Texto adaptado. Disponível em: <https://bit.ly/3c1dDLL>.Acesso em: 14 de março de 2021.

REPRODUÇÃO/GLOBO

Minissérie

Baseada em Dom Casmurro, de Machado de Assis, a minissérie Capitu, produzida pela emissora Globo, mostra as duas
fases do romance: o amor adolescente de Capitolina, a Capitu (Letícia Persiles), e Bento Santiago, o Bentinho (César
Cardadeiro); e o ciúme que Bento (Michel Melamed), já
formado em Direito e casado com Capitu (Maria Fernanda
Cândido), passa a ter de sua esposa e de seu melhor amigo
Escobar (Pierre Baitelli). Pode ser uma boa iniciação de
leitores(as) à obra machadiana, pois, embora o suporte seja
a tela, a narração é praticamente a mesma do livro original.

Texto adaptado. Disponível em: <http://glo.bo/3rZiPW0>. Acesso em: 14 mar. 2021.
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(Inep). A redação no Enem 2020: cartilha do participante. Brasília, DF: INEP, 2020.
Disponível em: <https://bit.ly/3aP2pcH>. Acesso em: 07 jan. 2021.
Em A redação no Enem 2020: cartilha do participante, o Inep detalha o que
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grandes. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. (Série Conversas com o professor.)
A obra é destinada a professores(as) do Ensino Fundamental e do Ensino
Médio, bibliotecários(as), estudantes da área de Letras e interessados(as)
em geral pela educação e promoção de práticas leitoras. Compõe uma
série intitulada “Conversas com o professor” e promove reflexões
sobre o significado da leitura literária na vida humana. Emprega
uma linguagem clara e acessível, mesmo que alguns aspectos sejam
abordados a partir de um olhar acadêmico. O texto é acompanhado de
Prefácio da professora Magda Soares, importante referência nos estudos
sobre letramento no Brasil, e discute pontos sobre leitura, literatura,
educação e letramento, além de retratar assuntos pertinentes à escola e
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CALDWELL, Helen. Machado de Assis: The Brazilian Master and His Novels.
Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1970.
A autora norte-americana Helen Caldwell, que se destacou por ter sido a
primeira a desconfiar da narrativa ciumenta de Bentinho e a questionar a
traição de Capitu na década de 1960, escreve sobre a obra desse escritor
brasileiro e compara o romance Dom Casmurro a Otelo, de Shakespeare.
CANDIDO, Antonio. Esquema de Machado de Assis. In: CANDIDO, Antonio.
Vários Escritos. 5. ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2011.
Esse grande teórico da literatura escreve sobre a vida de Machado de
Assis e busca quebrar e questionar certo drama conferido à sua trajetória,
em busca de deixar em destaque apenas o excelente escritor que foi.
CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In: CANDIDO, Antonio. Vários
escritos. 5. ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2011.
Crítico literário e sociólogo, Antonio Candido é uma das maiores
referências no estudo da literatura no Brasil. Neste artigo, o autor
defende o direito de todas as pessoas à literatura, baseado na ideia de
que a fabulação é uma necessidade básica do ser humano e na convicção
sobre o enriquecimento produzido em cada um pela leitura. O texto
se trata de uma leitura fundamental para quem deseja compreender a
importância se ensinar a literatura na escola.
COSSON, R. Letramento literário: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2006.
Texto para professores(as) que buscam fazer do letramento literário
uma atividade significativa para si e para seus(suas) alunos(as),
esta obra esclarece como reformular, fortalecer e ampliar o
estímulo à leitura no Ensino Básico para além das práticas usuais. Com
uma linguagem fluida e acessível, o autor discute pontos importantes
da relação entre literatura e educação, propõe a construção de uma
comunidade de leitores(as) nas salas de aula e sugere oficinas para
professores(as) adaptarem seu trabalho ao letramento literário.
GOTLIB, Nádia B. Teoria do conto. São Paulo: Ática, 2006.
A professora e doutora em literatura Nádia Battela Gotlib expõe,
nessa obra, uma completa teoria do conto, fazendo uma análise geral
e aprofundada sobre o gênero textual. Trata-se de um estudo que
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perpassa a origem, os vários sentidos da palavra e os muitos tipos de
contos existentes na história da literatura universal. A obra ainda propõe
reflexões teóricas sobre contos produzidos por autores clássicos, como
Edgar Allan Poe, Maupassant, Tchekhov, entre outros.
GERALDI, J. W. Portos de passagem. São Paulo: Martins Fontes, 2013.
Portos de passagem é uma leitura imprescindível a graduandos(as) em
Letras, professores(as) e outros(as) estudiosos(as) da linguagem. A
obra, escrita sob a perspectiva interacionista, promove uma série de
ponderações sobre procedimentos e práticas pedagógicas em sala de aula,
que devem ser adotados pelos(as) professores(as) de língua portuguesa,
no que tange ao trabalho com textos na escola, sejam com objetivo de
leitura sejam de produção textual.
KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; BENTES, Anna Christina; CAVALCANTE,
Mônica Magalhães. Intertextualidade: diálogos possíveis. 3. ed. São Paulo:
Cortez, 2007.
Adotando a perspectiva teórica da Linguística Textual, as autoras discutem,
nos seis capítulos que compõem a obra, o fenômeno da intertextualidade,
bem como suas categorizações. Ao longo do livro, há estudos teóricos
sobre o tema e exemplos de textos que circulam em diferentes meios
e suportes, facilitando a compreensão das categorizações propostas
para esse fenômeno. Intertextualidade: diálogos possíveis é uma leitura
importante para profissionais e graduandos da área de Letras.
NASCIMENTO, Marcela Silva do. Escolas literárias. Infoescola. Disponível em:
<http://bit.ly/3s14yIi>. Acesso em: 18 mar. 2021.
É um ensaio didático com informações claras, objetivas e completas sobre
as escolas literárias e suas manifestações no Brasil. Além de teoria literária
com muita bagagem conceitual, o texto apresenta muitos exemplos
de fragmentos que exemplificam os períodos. Tudo está organizado
em ordem cronológica, o que facilita as consultas e o estudo pelo(a)
aluno(a) do Ensino Médio.
OLIVEIRA, Rose João Clenir Bellezi. Linguagens: estrutura e arte. São Paulo:
Moderna, 1999.
Esta obra teórica apresenta estudos das Literaturas Portuguesa e Brasileira
organizadas de acordo com a cronologia dos períodos literários. Os
capítulos apresentam obras de arte expressivas e textos instigantes, e
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convidam o leitor a conhecer os movimentos literários e a participar
ativamente da análise das leituras. Os exemplos não são apenas objetos de
análise e compreensão da linguagem literária, mas sim uma oportunidade
de aumentar e desenvolver a competência do leitor, além de instigar
reflexões para a ampliação da consciência crítica.
RIBEIRO, Luis Filipe. Machado, um contista desconhecido. Machado de Assis em
Linha, ano 1, n. 1, p. 7-18, jun. 2008.
O professor e orientador de Estudos Literários Luis Filipe Ribeiro reflete
e analisa a vida e a obra de Machado de Assis, e decisões de publicação
acerca de contos do escritor. Mistérios em torno de motivos para não
publicar os 218 contos em livros são discutidos ao mesmo tempo em
que se analisa o papel da mídia impressa na veiculação da literatura na
época do Bruxo do Cosme Velho.
ROSENBLATT, Louise. La literatura como exploración. Ciudad del Mexico: Fondo
de Cultura Económica de Espana, 2002.
Na pioneira obra La literatura como exploración, publicada originalmente
em 1938, a pesquisadora norte-americana Louise Rosenblatt defende a
concepção de que a literatura, ao se relacionar com o(a) leitor(a), oferece
a ele(ela) uma verdadeira experiência humana fundamental, ou seja,
propicia-lhe o contato com um conhecimento de mundo, bem como
a um discernimento para tornar a sua vida um processo mais humano.
SCHWARZ, Roberto. Um mestre na periferia do capitalismo: Machado de Assis.
São Paulo: Duas Cidades, 1990.
O mestre Roberto Schwarz fala de outro grande mestre, Machado de Assis,
em uma perspectiva de crítica ao capitalismo presente na obra do escritor.
SILVEIRA, Daniela Magalhães. Fábrica de contos: ciência e literatura em Machado
de Assis. Campinas: Editora da Unicamp, 2010.
Após o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos de pós-graduação nas
áreas de História e Literatura, a autora conduz os estudos e as análises que se
apresentam nesse texto sobre a produção dos contos de Machado de Assis.
SOARES, Magda.A escolarização da leitura infantil e juvenil. In: EVANGELISTA,
Aracy A. M.; BRANDÃO, Heliana M. B.; MACHADO, Maria Zélia V. (Orgs.).
A escolarização da leitura literária: o jogo do livro infantil e juvenil. 2. ed. 3. reimp.
Belo Horizonte: Autêntica, 2011. p. 17-48.
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Este artigo, produzido pela professora Magda Soares, uma das mais
importantes referências em relação aos estudos sobre letramento no Brasil,
foi produzido para uma conferência para professores(as), no encontro O
Jogo do Livro Infantil II – a Leitura, promovido pelo Centro de Alfabetização,
Leitura e escrita (CEALE) da Faculdade de Educação da UFMG. No
texto, a autora sinaliza que, ao se tornar “saber escolar”, é inevitável que a
literatura se escolarize. A partir daí, a autora discute as formas de se fazer
adequadamente esse processo de escolarização da literatura.
TEIXEIRA, Ivan. Apresentação de Machado de Assis. 2. Ed. São Paulo: Martins
Fontes, 1988.
Em uma exposição clara e didática, o doutor em literatura e professor
Ivan Teixeira faz uma descrição completa e objetiva das narrativas de
Machado de Assis. Além disso, há uma análise acurada do conjunto do
grande trabalho machadiano.
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