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RESUMO

Nos estudos de psicologia é recorrente a abordagem de textos literários clássicos com a finalidade de propiciar experiência adicional para a constituição subjetiva de profissionais

desta área. Neste projeto, parte-se da premissa de que o texto literário contemporâneo, de qualidade, ao abordar temas relacionados ao humano, reflete, consequentemente, o

homem contemporâneo em sua complexidade. Apoiando-se no pensamento de Larrosa (2002) que destaca a literatura como um campo rico de experiências humanas,

concentradas, que, talvez, não possam ser vivenciadas ao longo de uma vida, propôs-se empreender abordagem na perspectiva fenomenológica (Forghiere, 2008) em 3 textos

literários contemporâneos: a novela A metamorfose (Kafka, 1985); os contos O buraco da coletânea Tremor de terra (Vilela, 1989 ) e Rato de O sujeito (Rosa, 2005), escolhidos

devido a aspectos comuns como a singularização do procedimento de criação e a temática que aborda o homem em situação extrema em suas relações. Tem-se por objetivo,

além de evidenciar a contribuição da literatura para a formação do psicólogo, oferecer, por meio do estranhamento artístico, conforme Chklovski (1971), outras possibilidades de

ver o mundo de forma desautomatizada. A abordagem do corpus desenvolve-se na perspectiva da teoria da literatura, pelo procedimento do estranhamento; e da fenomenologia,

por meio do fenômeno situado, conforme Martins e Bicudo (1989). As análises, em estágio parcial, levaram à definição de 3 categorias: o estranhamento como antídoto eficaz

contra um risco a que se expõe o ser humano: o de banalizar a realidade e banalizar-se a si mesmo; a crise de identidade e a metamorfose em si mesma; a dificuldade em se

comunicar e em se relacionar. Nesta perspectiva, os resultados apontam para a consecução dos objetivos propostos, em que a literatura se apresenta como um laboratório

ficcional capaz de oferecer ao psicólogo em formação uma melhor compreensão do ser humano, objeto de sua atuação profissional.
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