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Resumo da Dissertação:  

 

O presente estudo propõe uma averiguação sobre a presença de elementos que despertem a imaginação do leitor 

mirim na obra infantil de Clarice Lispector.  Discuto aqui as diferentes nuances que compõem o imaginário de 

modo abrangente, relacionando os quatro contos da autora com alguns conceitos sobre a imaginação nesses textos 

infantis, demonstrando a versatilidade da autora em transitar pelos diferentes aspectos do imaginário de uma forma 

singular. 

Abstract:  

 

This study proposes an investigation on the presence of elements that arouse the imagination of the reader in child 

mirim work of Clarice Lispector. I discuss here the different shapes that make up the comprehensive way of 

imagination, listing the four short stories by the author with some concepts on the imagination of the action in these 

children's texts, demonstrating the versatility of the author in transit through different imaginary aspects of a 

singular path. 

 


