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Resumo: 
Há quem diga que a literatura “de verdade” é composta apenas pelos clássicos de séculos
atrás. Mas o que acontece com a literatura contemporânea? Por que ela é invisibilizada pela
literatura canônica? Quem são os autores que têm construído a nova história da literatura
brasileira? E mais, com os avanços tecnológicos, com o boom das redes sociais e com uma
infinidade de mídias que nos bombardeiam de informações diariamente, como “criar gosto”
pelos livros? Buscando responder estas, e muitas outras, perguntas, o Clube de Literatura do
IFRS Campus Feliz, desenvolveu diversos trabalhos, que partiram de leituras, debates,
esquemas, pesquisas históricas e produções textuais, até que se teve a ideia de criar um canal
de comunicação online das leituras desvendadas na sala de aula, a publicação de vídeo-aulas
produzidas por alunos. Visando, assim, que se pudesse “compartilhar” tantos conhecimentos,
construídos coletivamente, com outros alunos da instituição, membros da comunidade e,
especialmente, com os futuros vestibulandos que tanto necessitam de um amparo na hora de
enfrentar as chamadas leituras obrigatórias. O presente trabalho é um recorte dentro deste
projeto, a obra da qual trataremos será Morangos Mofados, uma audaciosa e perspicaz
coletânea de contos do célebre escritor gaúcho, Caio Fernando Abreu. Abordaremos pontos
importantes como a profundidade das personagens que, muitas vezes, refletem quem as lê; o
misticismo e espiritualidade do autor que se confunde com as trajetórias das personagens, as
relações de encantos e desencantos e, dentro do possível, os transbordamentos que fazem
desta, uma das obras mais fascinantes de Caio.
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