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INTRODUÇÃO 
 

Este artigo está vinculado ao projeto de pesquisa de TIDE, intitulado “Os 
caminhos trilhados pela ficção contemporânea”, desenvolvido pelo 
departamento de Letras da Unespar/Fecilcam. É resultado de pesquisas 
realizadas sobre teorias da tendência contemporânea da literatura brasileira e 
da obra do autor Moacyr Scliar, mais especificamente, de seus contos “Zap” e 
“Clube dos Suicidas”, que discutem a influência da mídia na sociedade atual, 
ambos, escritos e publicados no período pós- moderno da literatura.  
 O projeto mencionado acima visa proporcionar encontros, que viabilizem 
debates e discussões teóricas e metodológicas, acerca do gênero conto, em 
específico os contos citados anteriormente, de Moacyr Scliar com os 
professores da rede pública de ensino e com os acadêmicos do curso de 
Letras da Unespar/Fecilcam.  
 Assim, o presente artigo objetiva tecer uma análise dos contos “Zap” e 
“O Clube dos Suicidas”, de Scliar enriquecendo-a com o estilo de produção 
estética do autor, enfatizando o caráter pós moderno dessas produções, 

RESUMO: Este trabalho está vinculado ao projeto de 
TIDE intitulado “Os caminhos trilhados pela ficção 
contemporânea”, desenvolvido pelo departamento de 
Letras da Unespar/Fecilcam. Tem por objetivo suscitar 
reflexões metodológicas e teóricas, junto aos alunos do 
curso de Letras da referida instituição, bem como aos 
professores da rede pública estadual de ensino, da 
cidade de Campo Mourão, por meio de discussões que 
facilitem a compreensão dos contos “Zap” e “O clube dos 
Suicidas”, de Moacyr Scliar, pertencentes à esfera 
contemporânea literária brasileira. Concomitantemente, 
buscaremos a partir desse trabalho nortear a prática 
educativa dos participantes deste projeto, oportunizando 
aos mesmos a apreensão de elementos, que propiciem a 
aproximação desse material literário, isto é, os contos, 
dos alunos da escola básica, partindo de debates 
teóricos, acerca das características estilística dos contos, 
do estilo de linguagem do autor e do contexto do pós 
moderno da literatura. 
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oportunizando aos professores de literatura e aos acadêmicos do curso de 
Letras compreender e apreender maneiras e instrumentos importantes de 
análise de contos, a fim de aproximar esses gêneros textuais ao universo dos 
estudantes da escola pública.  
 Sendo assim, este trabalho foi dividido em duas partes. Na primeira, 
traremos algumas informações sobre as experiências de Moacyr Scliar com a 
literatura, o início da sua carreira e algumas peculiaridades, como a presença 
do insólito, em sua produção literária. Em um segundo momento, faremos a 
análise de “Zap” e “O clube dos suicidas”, associando as características do 
estilo de Moacyr ao caráter pós- moderno de sua literatura, inserindo neste 
contexto discussões teóricas acerca da tendência contemporânea da literatura 
brasileira, no intuito de dinamizar a prática educativa acerca deste gênero nas 
salas de aula.   
 
 
1. A IMPORTÂNCIA DA OBRA DE SCLIAR NO CENÁRIO DA 
LITERATURA COMTEMPORÂNEA 
 
 Moacyr Jaime Scliar nasceu em Porto Alegre (RS), em 23 de março de 
1937. Filho de José e Sara Scliar, judeus russos que chegaram ao Brasil em 
1904. Sua mãe, professora primária, foi quem o alfabetizou. Em 1943 cursou a 
Escola de Educação e Cultura daquela cidade, conhecida como Colégio 
Lídiche. Transferiu-se, em 1948, para o Colégio Rosário, uma escola católica. 
Em 1955, passou a cursar a faculdade de medicina da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, em Porto Alegre (RS), onde se formou em 1962. Em 1963, 
inicia sua vida como médico, fazendo residência em clínica médica. Trabalhou 
junto ao Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência (SAMDU), 
daquela capital. Publicou em 1962 seu primeiro livro, intitulado Histórias de um 
Médico em Formação. A partir daí, não parou mais.  
 Scliar escreveu mais de 70 livros abrangendo o romance, a crônica, o 
conto, a literatura infantil, o ensaio, pelos quais recebeu inúmeros prêmios 
literários. Sua obra é marcada pelo imaginário fantástico e pela investigação da 
tradição judaico-cristã. Em 1968, publica o livro de contos O Carnaval dos 
Animais, que o autor considera de fato sua primeira obra.  
 Moacyr especializa-se no campo da saúde pública como médico 
sanitarista e inicia os trabalhos nessa área em 1969. Colaborou com diversos 
dos principais meios de comunicação da mídia impressa (Folha de São Paulo e 
Zero Hora), tendo alguns de seus textos adaptados para o cinema, teatro e 
tevê. Em 31 de julho de 2003 foi eleito, por 35 dos 36 acadêmicos com direito a 
voto, para a Academia Brasileira de Letras, na cadeira nº 31, ocupada até 
março de 2003 por Geraldo França de Lima. Tomou posse em 22 de outubro 
daquele ano, sendo recebido pelo poeta gaúcho Carlos Nejar. O escritor 
faleceu no dia 27/02/2011, em Porto Alegre (RS), vítima de falência múltipla de 
órgãos.  
 Moacyr Scliar cresceu envolto pelo universo dos livros. Aos cinco anos 
lia com desenvoltura, fato plausível, tendo em vista que teve como professora, 
sua própria mãe. Os pais incentivaram o menino à leitura desde a mais tenra 
idade. Mensalmente Moacyr podia escolher um título para leitura e seu deleite. 
Daí advém a justificativa para hoje podermos nos deliciar com o mundo 
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imaginário suscitado pelos textos de Scliar. O garoto cresceu tendo suas ideias 
adubadas pelo incentivo, educação literária e leituras diversas, e isso 
certamente contribuiu para o lapidamento da escrita do autor gaúcho, tão bem 
apreciada pelos leitores em todo o mundo.  
 Mas não era somente no ambiente doméstico que Moacyr Scliar 
desenvolvia seu gosto pela literatura. Nas ruas de seu bairro ouvia narrativas 
orais contadas pelos seus vizinhos, também imigrantes judeus, sobre suas 
aventuras irreais na Europa. Aquelas histórias, repletas de elementos 
fantásticos deram origem a uma das nascentes da imaginação de Scliar.  
 É visível o talento com que o Moacyr menino lapidou suas experiências 
com a leitura engendrada no seio familiar, a habilidade de imaginar e contar 
histórias e o seu aguçado olhar e atenção para as histórias orais que ouvia, e 
transformar tudo isso em belíssimas produções artísticas, como é considerada 
sua literatura.  
 Embora muito afeito aos livros de histórias e aventuras na sua infância, 
Moacyr Scliar consolidou-se na literatura brasileira sob a égide de várias faces. 
Sabemos que já escreveu romances, crônicas, contos, ensaios e foi colunista 
de diversos jornais no país. Tamanha dinamicidade para a escrita lhe rendeu a 
escritura de mais de 70 livros, como dissemos acima, o que nos privilegia, por 
se tratar de um patrimônio cultural precioso. (SANTOS, 2007). 
 A obra de Scliar perpassa pela dimensão individual, social, pelo universo 
humano em um dinâmico e complexo fluxo de relações. Percebemos também a 
diversidade de temas que o autor impregna em seus textos. Há traços da 
cultura judaica e sobre a imigração, principalmente em suas primeiras 
produções, como em A Guerra no Bom Fim, O Exército de um Homem Só, O 
Centauro no Jardim, A Estranha Nação de Rafael Mendes, A Majestade do 
Xingu. A outra influência é a sua formação de médico de saúde pública, que lhe 
oportunizou uma vivência com a doença, o sofrimento e a morte, bem como um 
conhecimento da realidade brasileira. Isso é perceptível em obras ficcionais, 
como A Majestade do Xingu e não-ficcionais, como A Paixão Transformada: 
História da Medicina na Literatura. 
 Entretanto, em meio a essa variedade de tons e temáticas, das quais 
Moacyr se apropriou e se debruçou sobre as mesmas, a fim de torná-las vivas 
na cotidianidade de seus leitores, existe um estilo próprio no autor que marca a 
sua trajetória de escritor hábil e maduro. Ao lermos suas produções 
encontramos um mundo de fantasia, ironia, prazeres e surpresas, e mesmo, 
reflexões acerca de situações recônditas a serem desvendadas, tais como um 
mistério.  
 Todavia, nosso objeto de análise está nos contos “Zap” e “O clube dos 
suicidas”, que discutem, de maneira divertidíssima e irônica, outro elemento 
constituinte do estilo de escrita de Scliar, a influência da mídia na sociedade. O 
humor, sagacidade e a imaginação permeiam o discurso de ambos os contos, 
bem como, uma das principais características que aparecem na obra do autor: 
o insólito. Nos contos mencionados, por exemplo, as personagens são 
delineadas a partir de estereótipos típicos de indivíduos alucinados e alienados, 
pela rápida ação do tempo no atual mundo moderno e pelos instrumentos 
produzidos pela sociedade pós-moderna. Ambos os contos serão discutidos na 
sequência.  
 De posse desses prévios conhecimentos sobre o estilo de Moacyr Scliar, 
fica claro aos leitores do escritor gaúcho, que toda sua obra deve ser 
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contemplada, lida, relida e interpretada com um olhar seletivo, carinhoso, 
aventureiro, sonhador e atento, a fim de percebermos as sutilezas que se 
mantêm implícitas em cada verso, em cada parágrafo, em cada página de suas 
produções. É dessa forma, que o leitor capta os recursos estéticos empregados 
pelo autor e atinge um nível de deleite que a literatura proporciona aos leitores 
que se entregam nessa viagem chamada leitura.  
 Mesmo detentor de um pluralismo literário vasto, Scliar firma sua postura 
como contista. É a partir dessas escritas que o seu estilo, a marca do insólito, 
isto é, daquilo que não é usual, que é incrível, passa a ser apreciado e mais 
visível em suas produções. 
 Contudo, apesar de Moacyr Scliar ter escrito diversos livros, até o 
presente momento existem apenas duas publicações críticas acerca de suas 
obras. Porém, isso não significa que o autor não tenha deixado para a literatura 
brasileira um legado cultural precioso. Um autor torna-se imortal, segundo 
Santos (2007), quando seus textos não caem no esquecimento, tanto dos 
leitores quanto da crítica. A qualidade estética das obras de um autor é que 
impedirá o esquecimento do escritor.  
 
 
2. ZAP E O CLUBE DOS SUICIDAS: O DISCURSO PÓS 
MODERNO EM MOACYR SCLIAR 
 
 “Zap” foi publicado no livro Os cem melhores contos brasileiros do 
século, coletânea organizada por Ítalo Moriconi, para a editora Objetiva em 
(2000). Contempla de uma maneira divertida e descontraída, alguns problemas 
de relacionamento humano, como crise de identidade, vulnerabilidade, 
indecisão, indefinição pessoal, fugacidade do tempo, insensibilidade. Todas 
essas características oriundas da sociedade contemporânea.  
 A pós-modernidade, segundo Jair Ferreira dos Santos, autor do livro O 
que é pós-moderno (2000): 
 

[...] É o nome aplicado às mudanças ocorridas nas ciências, 
nas artes e nas sociedades avançadas desde 1950, quando, 
por convenção, se encerra o modernismo (1900-1950)” (p. 07). 
Nasce com a arquitetura e a computação nos anos 50. Toma 
corpo com a arte Pop nos anos 60. Cresce ao entrar pela 
filosofia, durante os anos 70, como crítica da cultura ocidental. 
E amadurece hoje, alastrando-se na moda, no cinema, na 
música e no cotidiano programado pela tecnociência (ciência + 
tecnologia invadindo o cotidiano com desde alimentos 
processados até microcomputadores), sem que ninguém saiba 
se é decadência ou renascimento cultural (SANTOS, p. 7-8). 

 
 Percebemos a partir deste excerto, que o mundo pós moderno é um 
lugar onde tudo acontece de maneira ágil, marcado pela dinamicidade, pelas 
mudanças súbitas e recorrentes. As palavras de Santos (2000) confluem para o 
entendimento do estilo moderno, veloz e fugaz de “Zap”: um conto atual, 
dinâmico, moderno, real, concreto e que reproduz cenas cotidianas, vividas 
pelos seres mortais da sociedade contemporânea atual e que traz um símbolo 
da modernidade: a televisão.  
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 O conto inicia-se com a personagem declarando-se apegada ao objeto 
do mundo tecnocrático: a Televisão. Ela admite não saber viver sem tal 
instrumento e ainda reconhece a ineditidade do aparelho com controle remoto. 
“Passo os dias sentado na velha poltrona, mudando de um canal para o outro”. 
O verbo Mudando, no gerúndio, reforça o cerne constitutivo da era pós 
moderna. A mobilidade, as mudanças, a inconstância, fazem parte do universo 
contemporâneo, como elucida Terry Eagleton (2010), “[...] O pós-modernismo é 
cético a respeito de verdade, unidade e progresso, opõe-se ao que vê como 
elitismo na cultura, tende ao relativismo cultural e celebra o pluralismo, a 
descontinuidade e a heterogeneidade.” (p. 27). Essa descontinuidade é 
mantida na narrativa do conto “Zap”: “Estou num canal, não gosto – zap, mudo 
para outro”.  
 A linguagem utilizada, pertinente ao gênero conto, outra importante 
característica a ser observada no texto, viabiliza o risível, marca estilística de 
Moacyr Scliar. A personagem mostra-se confortável com a sua condição de 
possuidor de um controle remoto, que proporcionou a abolição dos movimentos 
de ir e vir até a TV, para a troca de canais. Há uma celebração nesse 
interrompimento, nesse boicote à movimentação física. O próprio título do 
conto “Zap” conota a ideia da rapidez, da agilidade, que os instrumentos da 
modernidade proporcionam aos seres humanos. Basta um clique no botão do 
controle remoto para se ter acesso à imagem, à informação ou ao 
entretenimento que quiser.  
 A mãe repreende as ações repetidas do filho em frente a um aparelho 
eletrônico, que irredutível atribui à sua implicância, ao abandono do pai. “O seu 
sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou. Já faz tempo; foi logo 
depois que nasci, e estou agora com treze anos”. Neste excerto, temos a 
concretização de outra característica, muito em voga por sinal, das sociedades 
atuais: a separação de casais. O abandono da família sempre existiu. Mas na 
contemporaneidade, isto é tão recorrente, que já não causa estranhamento e 
nem pânico em ninguém, até mesmo em um adolescente de 13 anos, como a 
personagem do conto. Determinadas situações tornaram-se mais deglutíveis 
com a contemporaneidade, como referencia Eagleton (2010), “Neste mundo, o 
que é central pode deixar de sê-lo da noite para o dia: nada nem ninguém é 
permanentemente indispensável, e muito menos os executivos de 
corporações.” (p. 36). Ou seja, os núcleos familiares deixaram de ser, há 
tempos o alicerce de formação da personalidade, identidade e caráter humano. 
Hoje, os humanos se encontram e se identificam com outras esferas e 
segmentos sociais, que os fazem sentirem-se acolhidos e protegidos, como 
amigos, o mundo dos vícios, etc. 
 A insensibilidade é percebida principalmente no excerto “Não me 
abandone, Mariana, não me abandone!” Abandono, sim. Não tenho o menor 
remorso”. Este fragmento do conto denota a racionalidade do telespectador, 
que não se sente atraído mais pelos dilemas sentimentais trazidos por uma 
novela. Fato esse muito diferente do que víamos no século passado, com a 
chegada da televisão nos lares brasileiros, em que a telenovela era a principal 
ocupação e divertimento, principalmente do público feminino.  
 E por fim, já no final do conto vemos que o adolescente telespectador 
descobre a figura de seu pai, um roqueiro, em um programa de televisão. A 
situação em que o roqueiro é colocado provoca nele desconforto e angústia, 
porque a apresentadora toca no assunto do filho, perguntando ao roqueiro se 
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seu filho também gosta de rock, resposta esta, que ele não pode dar.  Mas de 
modo também insensível, o pai roqueiro não responde às perguntas da 
apresentadora e começa a dedilhar as cordas da guitarra, e quando 
possivelmente ele iria dizer que o filho ama sim o rock, o adolescente – filho – 
telespectador, zap, muda de canal. Este desfecho da situação é ricamente 
elaborado. Percebemos que não há ressentimentos, mas sim ambivalências. 
Não se sabe ao certo se o desconhecimento pelo pai, dos gostos musicais do 
filho causa, realmente, tristeza em ambos. O filho demonstra uma frigidez 
controlada. Não se exaspera, e sim troca de canal, e em substituição à figura 
velha e antiquada do pai, surge “uma bela e sorridente jovem que está – à 
exceção do pequeno relógio que usa no pulso – nua, completamente nua.” 
Esta bela e sorridente jovem, produto da indústria mercadológica, certamente 
segue os modelos da contemporaneidade. Pela descrição metafórica, o único 
objetivo usado, além do seu corpo na propaganda, é um relógio.  
 Nesta perspectiva, Santos referencia que (2000): 

 
No pós-modernismo preferimos a imagem ao objeto, a cópia ao 
original, o simulacro (reprodução técnica) ao real. Simular por 
imagens, como na TV, que dá o mundo acontecendo, significa 
apagar a diferença entre real e imaginário, ser e aparência. 
Fica apenas o simulacro passando por real. Mas o simulacro, 
tal qual a fotografia a cores, embeleza, intensifica o real. Ele 
fabrica um hiper-real, espetacular, um real mais real e mais 
interessante que a própria realidade. (p. 12). 

 
 Neste sentido, a imagem assume a representação de uma forma real. 
Mascara o real. A mídia, a TV em si, expõe objetos e pessoas que podem ser 
compradas, copiadas, e tudo isso agrada ao telespectador alienado em sua 
poltrona, sem nada para fazer, além de apertar um botão do controle remoto, 
para mudar de canal. O pós-modernismo, que caracteriza o momento histórico 
e estético em que vivemos, e no qual especialmente se enquadra a obra de 
Scliar, decola quando já não se trata mais de ter informação sobre o mundo, 
mas de ter o mundo como informação. (EAGLETON, 2010). 
 O conto “O clube dos suicidas”, assim como o anterior, deixa nítido 
aquilo que já mencionamos acima sobre o estilo de linguagem empregado por 
Moacyr Scliar: o humor, o fantasioso, a linguagem casual, irônica, sagaz, 
paródica e satírica. O conto em questão, de fato, nos apresenta uma narrativa 
sobre os bastidores de um programa de televisão. As situações descritas são 
as mais inusitadas possíveis, porém não distantes da nossa realidade pós-
moderna. Várias personagens, na grande maioria mulheres, aparecem no 
enredo, e todas tentaram cometer algum tipo de suicídio, por meio de 
remédios, de venenos para ratos, querosene, fios de aparelhos elétricos, enfim. 
O narrador, que é o apresentador do programa, o tempo todo se preocupa com 
o fato de a primeira senhora, que tomou Gardenal, tropece no fio do microfone, 
e ao final, de modo irônico, o apresentador oferece o fio do microfone para a 
última personagem demonstrar como foi sua tentativa de suicídio por 
enforcamento.  
 No primeiro caso de tentativa de suicídio, a senhora diz ter tomado dez 
comprimidos de Gardenal, medicamento de uso controlado e muito forte, que 
se tomado em excesso causa alguns distúrbios, podendo inclusive levar o 
usuário a óbito. O motivo deve-se ao infortúnio de ter um marido bêbado e que 
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batia na mesma. O segundo caso foi de uma moça que tomou veneno para 
ratos e que faleceu devido a isso. A terceira tentativa de suicídio foi com outra 
menina que tomou querosene. Esta é uma parte do conto em que o humor e 
sátira aparecem de maneira mais nítida. Comicamente, o apresentador 
pergunta o sabor do querosene e se a menina tentou misturá-lo no guaraná, a 
fim de melhorar o gosto. O penúltimo caso é de um senhor, o único homem que 
aparece no conto, dentre os suicidas. Este foi desenganado pelo médico, mas 
não sabia com qual doença estava. E a última suicida é outra senhora, que 
tenta se matar enforcando-se com o fio do ferro elétrico.  
 Observem que o conto inicia com o caso de uma senhora e termina com 
outro caso de outra senhora, um pouco mais idosa, como na passagem: “Tão 
velhinha”. As demais personagens, à exceção do senhor desenganado, são 
meninas, moças jovens, que sem causas relevantes, queriam tirar suas vidas. 
O conto, basicamente narra uma situação cotidiana, real, recorrente, que 
mesmo em tom satírico, não está distante da cotidianidade dos seres humanos 
pós-modernos, envolvidos por uma esfera de incertezas, de dilemas e dramas 
familiares, problemas sentimentais, situações essas, muito bem parodiadas 
nesse conto, a partir dos modelos atuais de programas televisivos que temos 
em várias emissoras brasileiras, que exploram as misérias humanas, por meio 
da exposição de casos banais e de ignorância em rede nacional de televisão.   
 Outro elemento importante a ser considerado tem relação com o espaço 
e que acontece a narrativa: os bastidores da televisão. Mais uma vez, temos a 
recorrência da temática midiática, tão forte na produção de Moacyr Scliar. É 
válido ressaltar que estamos analisando apenas dois contos, com enfoque 
midiático. O insólito e o fantástico são características muito fortes na escrita de 
Scliar, que podem ser evidenciados em outras obras.  
 Contudo, o conto encerra-se com uma irônica autorização do 
apresentador, que permite a última senhora participante utilizar o fio do 
microfone, para simular sua tentativa de suicídio, tendo em vista que a mesma 
usou em sua casa, um fio de ferro elétrico.  
 A partir desses contos, podemos auferir que, ambos delineiam temáticas 
cotidianas de maneira satírica, irônica e paródica, em uma linguagem acessível 
a todos os públicos e leitores. A problemática central recai na complexidade 
das relações humanas e a sua interação com instrumentos midiáticos 
modernos, como a TV. Revelar as faces dessa complexidade é papel da 
literatura, o que nos permite um conhecimento mais estreito do ser humano e 
das suas relações uns com os outros. Isso fica mais evidente quando 
pensamos esses indivíduos inseridos no contexto da pós-modernidade.  
 Com relação a este fato, Terry Eagleton (2010) enuncia que: 
 

Com o pós-modernismo, a vontade volta-se sobre si mesma e 
coloniza o próprio sujeito tão intensamente volitivo. Dá 
nascimento a um ser humano volúvel e difuso, exatamente 
igual à sociedade que a cerca. (p. 256). 
 
A criatura que emerge do pensamento pós-moderno é 
desprovida de um centro, hedonista, auto inventada, 
incessantemente maleável. Assim, ela se sai esplendidamente 
bem na discoteca ou no supermercado, embora nem tanto na 
escola, no tribunal ou na igreja. (p. 256). 
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 Esse ser humano volúvel e difuso é percebido em todas as personagens 
dos contos analisados acima. A inconstância, o desejo de ser o controlador de 
sua própria existência é visível em ambas as produções de Scliar.  
 
 
3. O CONTO NA SALA DE AULA 
 
 Como pudemos perceber durante a análise do corpus literário acima, 
escrito por Moacyr Scliar, o conto é uma produção estética que serve de base 
para o trabalho com a linguagem em diferentes vertentes, esferas e com 
públicos distintos. Assim, esta materialidade discursiva deve estar presente nas 
atividades em sala de aula sempre que possível, por se tratar de uma produção 
curta, de leitura rápida, assim como os hábitos de nossa sociedade 
contemporânea, que esta habituada à práticas e ações medidas pela brevidade 
e rapidez.  
 A experiência de leitura literária é um elemento essencial na formação 
do ser humano. No entanto, a prática de leitura, assim como qualquer outra 
habilidade linguística deve ser direcionada, ter objetivos próprios para se 
chegar a um determinado fim: o conhecimento.  
 Nas escolas é comum observarmos práticas de leitura desvinculadas de 
um propósito educativo. Pede-se para que os alunos leiam no final da aula, a 
fim de esgotar os últimos momentos do turno, ou ainda que leiam para 
produzirem um resumo ou exercícios sobre a obra lida. Práticas como essas 
não incentivam à leitura. Não possibilitam que os estudantes gostem de ler.   
 Com relação a esta problemática, a autora de “Andar entre Livros” 
(2007) enuncia que: 
 

[...] A escola, lugar privilegiado para estimular o gosto pela 
leitura, muitas vezes não cumpre esta função social. O contato 
de estudantes com os livros costuma seguir roteiros maçantes. 
Oferecem-se títulos defasados e moralizantes para que os 
estudantes leiam, com um prazo estipulado, para no fim desta 
leitura ser avaliados com interpretações reducionistas e 
detentoras de uma única resposta correta. A experiência que 
deveria ser desafiadora torna-se uma tarefa burocrática e sem 
graça. (COLOMER, p. 34, 2007). 
 

 Assim, essas maneiras de abordar a leitura podem afastar os alunos da 
literatura e aqueles que tomam algum gosto pela leitura literária, podem não 
conseguir relacionar as produções artísticas com os contextos sociais e 
humanos, que são engendrados na escrita.  
 O ensino de literatura brasileira, historicamente, é marcado pela 
dissociação entre a realidade do público leitor e seu conteúdo. Se no passado 
o ensino da literatura atendia ao conhecimento dos clássicos gregos e latinos, 
hoje os textos literários servem como pretexto para o ensino da gramática ou 
como mero instrumento de leitura, sem objetivos específicos de interpretação e 
formação social. O sujeito leitor, também não era considerado elemento 
preponderante para o entendimento da obra. Somente com o advento da teoria 
Estética da Recepção, que o leitor passou a assumir um papel importante na 
constituição do sentido da obra/texto.  
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 O objetivo da escola, por ser um espaço legitimado para que os 
estudantes adquiram formação intelectual e social é muito bem discutido por 
Colomer (2007) em seu texto “Andar entre livros”:  
 

[...] Formar os alunos como cidadãos da cultura escrita é um 
dos principais objetivos educativos da escola. Dentro desse 
propósito geral, a finalidade da educação literária pode resumir-
se à formação do leitor competente. O debate sobre o ensino 
da literatura se superpõe, assim, ao da leitura, já que o que a 
escola deve ensinar, mais do que literatura, é ler literatura.” (p. 
30). “[...] O objetivo da educação literária é, em primeiro lugar, 
o de contribuir para a formação da pessoa, uma formação que 
aparece ligada indissoluvelmente à construção da sociabilidade 
e realizada através da confrontação com textos que explicitam 
a forma em que as gerações anteriores e as contemporâneas 
abordaram a avaliação da atividade humana através da 
linguagem. (COLOMER, 2007, p. 31). 
 

 Assim, podemos concluir que o texto literário deve ser lido, interpretado, 
socializado e discutido em sala de aula. Para tal prática é necessário que o 
professor perceba a importância, que a leitura direcionada, organizada e com 
fins educativos e de formação humana tem. Por isso, a formação continuada de 
professores faz-se inevitável, uma vez que são nos encontros de atualização e 
desenvolvimento profissional, que novas ideias, maneiras, propostas de leituras 
são gestadas. A formação do leitor literário como justificação da tarefa 
educativa se integra na maioria das reflexões e dos programas curriculares 
surgidos recentemente, e assim, faz-se necessária a conscientização dos 
alunos para o ato da leitura significativa e com fins educativos.   
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O processo de leitura e interpretação de um texto literário pode revelar 
elementos centrais sobre a produção estética de um escritor. A leitura, quando 
realizada com profundidade possibilita compreender o contexto e fatos 
importantes no tempo da escrita do autor.  
 Como pudemos perceber com a análise dos contos de Moacyr Scliar 
“Zap” e “O clube dos Suicidas”, o tempo histórico retratado é condizente ao 
período e universo de vivência do autor. Scliar é um escritor contemporâneo e 
por isso mesmo, ao entregar-se aos seus textos, impregna-nos mesmos, 
marcas infindáveis de experiências riquíssimas com a linguagem, com 
situações cômicas, irônicas e satíricas do cotidiano pós-moderno.  
 Os contos analisados explicitam características estilísticas do escritor 
gaúcho, tão valiosas ao discurso literário. De maneira rica, dinâmica e objetiva, 
o autor transporta para os textos, temas do cotidiano como os conflitos, dramas 
e transformações eminentes, pelos quais os seres humanos da pós-
modernidade se submetem diariamente.  
 Assim, gostaríamos de enfatizar que o professor tem um papel essencial 
na mediação desses conhecimentos imanentes ao texto literário, como neste 
caso, nos contos de Scliar, motivando e conduzindo os alunos na aventura da 
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leitura, do entendimento do mundo que pode ser descoberto por meio de 
práticas prazerosas e conscientes de leitura.  
 Contudo, os contos mostram-se como riquíssimos instrumentos de 
atividade com a linguagem, com a arte e a formação social, intelectual e 
estética dos alunos, e mais especificamente, com os contos analisados, 
podemos compreender elementos constitutivos da sociedade pós-moderna, a 
fim de interpretar determinadas situações cotidianas, como produto da 
organização e transformação da sociedade ao longo da história.  
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