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ATUAÇÃO DO PSICOPEDAGOGO POR MEIO DA OBRA LITERÁRIAO CATADOR 
DE SONHOS DE ZÉLIA PESSOA: “Melhorar a auto- estima por meio da leitura 
que aguça sonhos 

 

RESUMO: Esta TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), a qual tem por tema: ATUAÇÃO DO 

PSICOPEDAGOGO POR MEIO DA OBRA LITERÁRIAO CATADOR DE SONHOS DE ZÉLIA PESSOA: 

“Melhorar a autoestima por meio da leitura que aguça sonhos”, possui por objetivo, mostrar de forma 

precisa como o Psicopedagogo Clínico, pode fazer da obra de Zélia Pessoa, o Catador de Sonhos, 

para atender pessoas e por meio de seu conteúdo, elevar a autoestima destes, resgatando seus sonhos 

por meio das Histórias do Senhor Hernesto, personagem principal desta obra literária. A mesma 

apresentou uma abordagem qualitativa para que fosse possível aplicar questionários e entrevistas onde 

obtivemos respostas dos pacientes que foram atendidos em volta desta pesquisa de forma voluntária. 

O resultado da pesquisa apresentou que nosso objeto é por fim mostrar como esta obra literária pode 

ser uma excelente ferramenta para que muitos possam reerguer sua autoestima e consequentemente 

sua saúde. 

Palavras- chave: Sonhos. Auto estima. Saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

             O presente trabalho tem como finalidade mostrar de forma precisa 

ATUAÇÃO DO PSICOPEDAGOGO POR MEIO DA OBRA LITERÁRIAO 

CATADOR DE SONHOS DE ZÉLIA PESSOA: “Melhorar a auto- estima por 

meio da leitura que aguça sonhos”. Com seu contexto voltado para elevar 

a auto- estima, descobrindo os novos caminhos cheios de emoções e assim 

melhorar a saúde física e mental do indivíduo, onde as transformações são 

características que podem servir de mecanismo para encantar e assim 

fazer aqueles que necessitam se encontrar. 

             Ler e ouvir Histórias é algo de suma significância para refletir sobre 

seu eu, e assim poder analisar quanto aos seus sonhos e como deve 

pensar e repensar sobre o valor de saber viver fazendo o jogo do contente, 

pois ao escutar os contos da obra literária: O Catador de Sonhos de Zélia 

Pessoa, além de estimular a curiosidade e o imaginário aflora o gosto pela 

leitura e pela vontade de lutar, de fazer diferente, de buscar sonhar com as 

armas que possui e dessa maneira poder elevar sua autoestima. 

O mesmo tem como meta a compreensão importância da literatura como 

ferramenta que ajuda o ser humano a poder reviver através de Historias lidas e 

refletidas do Catador de Sonhos, como o personagem da obra salienta: 

 

“Tudo que o homem passa irá transparecer em sua forma de 

olhar o mundo, em sua forma de viver, pois os sonhos não realizados 

podem ser feridas sem tamanhos, acabando em tortura para carne”. 

(ZÉLIA PESSOA, p.38, 2017). 

 

Partindo desse pressuposto, fica claro que a leitura consiste num meio capaz 

de ajudar no desenvolvimento da leitura e aprendizagem, levando em consideração 

as possibilidades que a escola pode proporcionar aos alunos como desenvolvimento 

cognitivo, social, ajudando a construir o senso crítico de cada criança. Além de 

aprimorar os conhecimentos de linguagens orais e escritas, despertando a 

imaginação, criatividade, atenção, observação e promovendo a formulação de ideias 

próprias melhorando assim o aprendizado.  



 
 

Como também reanima a alma, conforme argumenta Cavalcanti (2009), “(...) a 

leitura pode ser, para a criança uma atitude para ampliação do seu ser (...) elevando 

o espaço mágico do indivíduo para que esta se transforme num ser pensante. 

E ainda se referindo a relevância da leitura e análise da obra em estudo, é 

possível afirmar que o contato dos indivíduos com o livro em estudo, consiste num 

convite a participar de um mundo encantador, cheios de descobertas interessantes 

tais como: viagens ao mundo da fantasia e imaginação, que podem servir de excelente 

instrumento para melhorar a saúde mental e intelectual.  

 

Quanto aos objetivos desta pesquisa, a mesma possui por objetivo geral: 

Mostrar a relevância da obra literária, Catador de Sonhos, de Zélia Pessoa, para 

elevar a autoestima do leitor, e como objetivos específicos temos; 

• Fazer os leitor voltar a sonhar; 

• Tornar o ato de ler uma maneira de instigar a vontade de lutar em prol dos 

sonhos a alcançar. 

Enquanto metodologia é de cunho qualitativo por ser valiosa tanto na educação, 

como na vida. Se fazendo necessário uma investigação voltada não tão somente  para 

coletas de dados quantitativos, mas também para um estudo bibliográfico, onde 

predomine a  a presença do pesquisador no ambiente a ser estudado, e dessa forma 

consiste numa pesquisa qualitativa, nos fazendo lembrar das sábias ressalvas de 

Creswell (2007): 

A pesquisa qualitativa na educação se dá em um cenário natural no qual o 
participante aluno e professor conduz a pesquisa permitindo que nós 
pesquisadoras desenvolva detalhadamente sobre a pessoa envolvida nas 
experiências reais.     (CRESWELL,2007 P.186) 

Esta pesquisa implicou num sistêmico processo analítico, pois refere-se a uma 

investigação mais a fundo sobre a veracidade a ser pesquisada. A abordagem 

qualitativa oferta ao pesquisador uma interação maior com o objeto de estudo, ou seja, 

o mesmo deve estar dentro de um contexto buscando uma melhor compreensão do 

fenômeno estudado. 

Portanto esta pesquisa foi de cunho bibliográfico além de qualitativa onde foi 

realizada uma pesquisa de campo, uma vez que de acordo com  Gonsalves (2001): 



 
 

A pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que pretende buscar a informação 
diretamente com a população pesquisada. Ela exige do pesquisador um 
encontro mais direto. Nesse caso, o pesquisador precisa ir ao espaço onde o 
fenômeno ocorre, ou ocorreu e reunir um conjunto de informações a serem 
documentadas, (GONSALVES 2001, P.67) 

Serviram de instrumentos para coleta de dados entrevistas e questionários com 

leitores da obra em estudo, pois eles são fundamentais para adquirirmos respostas e 

assim encontrar objetivo almejado.  

Para melhor compreensão deste trabalho faz-se necessário uma divisão dos 

capítulos, ficando assim divididos, iniciando pela Introdução o II Capítulo sobre os 

Procedimentos Metodológicos, o III Capitulo sobre a História da autora Zélia Pessoa, 

o IV Capitulo referente a Análise da Obra Catador de Sonhos, seguido de 

Considerações Finais, Referências, e Anexos, para tais procedimentos precisou-se 

da leitura e análise de outras obras, dos autores como Betthelim, (1980),Cunha, 

(1999),Coelho, (2003),Gil, (2010), Piaget,(2003), Oliveira, (2011), os quais serviram 

de guias norteadores para elaboração do referencial  teórico.   

E assim poder compreender com muita precisão de que forma a obra literária 

O Catador de Sonhos de Zélia Pessoa, pode ser considerada um excelente 

instrumento para reduzir a baixa autoestima, como também propiciar meios do ser 

humano sonhar novamente, seja por meio do jogo do contente, comentado pela 

autora, seja através do que lhes foi ofertado nesta etapa da vida. 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

2.1 LOCAL DA PESQUISA 

A pesquisa foi realizada com alunos do EREM Pedro Tavares, com alunos do    

ensino médio. O período de funcionamento da instituição acontece no sistema semi 

integral nos turnos manhã e tarde durante três dias, e duas manhãs. 

A instituição dispõe de vários projetos pedagógicos entre eles destacam-se a 

Feiras de Profissões, a EXPOMAT, o Jovem Solidário, Adote um Livro, entre outros, 

nos fazendo lembrar das ressalvas Magnani (1992), quando afirma ser  necessário 

trazer a leitura para a sala de aula, onde possa despertar o sabor de ler; que é preciso 

propiciar condições para o prazer como satisfação de necessidades, para a 



 
 

consciência de moda e do aspecto social da leitura e do gosto, para a argumentação 

fundamentada para o julgamento estético, com vistas à tomada de consciência das 

opções em função dos propósitos do sujeito leitor. 

Além deste alunos, alguns profissionais da escola também participaram 

enquanto entrevistados, tornando assim a pesquisa em um meio bastante eficaz para 

mostrar que esta obra literária pode fazer o ser humano voltar a sonhar e assim elevar 

sua autoestima, sua vontade de vencer. 

2.2 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

Para a realização da pesquisa foi necessário alguns instrumentos que serviram 

de norte para a investigação no campo da pesquisa. 

Lembrando que não existe nenhum método exclusivo que determina a 

pesquisa, pois cada um possui peculiaridades próprias independentemente de ser 

qualitativa e de carpo bibliográfico. Sendo assim este procedimento metodológico   

abrange e possibilita compreender a realidade vivida no campo de estudo. 

Foi escolhido também um questionário e uma entrevista com perguntas 

subjetivas voltadas para o fenômeno em estudo. Por fim desenvolveu-se um 

diagnóstico relacionado às observações feitas no ambiente escolar para ser verificado 

se os objetivos foram alcançados. Onde foi possível perceber que os entrevistados 

reanimaram-se após a leitura da obra em estudo. 

2.3- MÉTODOS 

Para dar continuidade a uma pesquisa é preciso determinar os métodos a 

serem seguidos, pois o mesmo é o caminho que deve-se seguir para alcançar os 

objetivos desejados buscando respostas para as questões iniciais ao se formar a 

problemática ou o objeto de estudo.  

Nos fazendo lembrar do que afirmou Chauí (1994, p. 354), salientando que “o 

procedimento metodológico significa uma investigação que segue um modo ou uma  

A escolha dessa peculiaridade qualitativo permite uma relação de proximidade 

entre ambos pesquisador e pesquisando que pode possibilitar informações para 

futuras análises.  



 
 

Os instrumentos da pesquisa obter um sentido comunicativo. Não é 

relevante tão somente pelo que o sujeito responde ou realiza, mas 

pelos diálogos que estimula, pelas expressões do sujeito diante dele, 

pelas perguntas que constrói durante sua elaboração (...), a 

possibilidade da pesquisa é um elemento muito importante para 

provocar dos sujeitos nela. (GONZÁLES 2002, p.56) 

O autor deixa evidente que para ser realizada uma excelente pesquisa é 

preciso a interação e comunicação entre os indivíduos proporcionando um elo entre 

ambos onde haja interesse e confiança, pois para que aconteça uma pesquisa 

significativa é necessário interação. 

3. CAPITULO 

 3.1 A HISTÓRIA DA AUTORA ZÉLIA PESSOA 

A autora Pessoa, Zélia, possui por nome de batismo e registro, Maria José 

Pessoa de Andrade Araújo, formada em Pedagogia, Pós graduada em Formação do 

Educador e Ciências da Educação, Mestra em Educação, pela Lusófona, autora de 

outras obras, como A Menina que queria ter um pai, Carmelitinha, a princesinha dos 

animais, poetiza participante da III Antologia de Poesia Brasileira Contemporânea 

“Além da Terra, Além do Céu”, com o poema, “QUANDO NÃO NOS 

ENCONTRAMOS”.  

Dedica-se a sua profissão e a dar seu melhor por meio da educação, fazendo 

dos seus textos produzidos, um alento para quem gosta de ler, buscando por meio 

dos seus textos escritos reanimar as pessoas e instigando nestas a vontade de 

sonhar, acreditando sempre que: 

“A maior causa da dor é a “morte em plena vida”. Essa, muitas 
vezes, são os “nãos” que a vida nos dá como contrapartida dos sonhos 
que não foram vividos”, (PESSOA, Zélia, p. 05, 2017).  

            A mesma é pesquisadora do tema: SÍNDROME DE BURNOUT: ESTUDO DE 
CASO COM OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BORBA, 
dissertação esta que foi seu objeto de pesquisa para conclusão do mestrado em 
ciências da educação, pela Lusófona- Lisboa, Portugal. 

             

 



 
 

3.2 DEFINIÇÃO DA AUTO ESTIMA 

             De acordo com Briggs (2002), autoestima pode ser definido como a busca de 

felicidade por parte das pessoas, como também de acordo com William James no ano 

de 1885, este termo se refere ao que sentimos por nós mesmos, o qual é resoluto pela 

intensidade entre nossas realizações e nossas supostas potencialidades; um 

fragmento cujo nomes adicionados a este termos, implicam em nossos anseios e o 

numerador, os nossos metas alcançadas. 

        Segundo Oliveira (1995), auto estima se refere ao autoconceito, amor próprio, e 

embora muitos especialista se destinem à analisar este termo, ofertando mais 

relevância a este vocábulo tão presente em nossa vida. 

         Para Smith et al. (1998), conceitua a auto estima, sendo um vocábulo que indica 

a forma como as pessoas refletem sobre si mesmo, como também, como também, 

vale lembrar que de acordo com Briggs (2002), a auto estima, é vista como uma 

maneira em que a pessoa pensa em torno de si mesmo. 

           Quanto a Guenther (1997), ao falar sobre auto estima, define por meio de uma 

visão humanística, como sendo a visão que temos de nós mesmos. 

            Nos fazendo perceber que auto estima consiste num conceito que temos do 

nosso eu, enquanto pessoa, e que é fundamental para nos levar a objetivos, lutar em 

prol de sonhos e busca nosso próprio valor. 

3.3 AS FÁBULAS CONTRIBUINDO PARA ELEVAR A AUTO ESTIMA  

O vocábulo fábula é originário do latim fari e exprime comunicação, de acordo 

com Coelho (2000, p.165), fábula é um relato de momentos vividos, tendo por meta 

repassar um considerável pudor. 

A essência da fábula, é a mensagem que transmite, e assim nos conduz a 

reflexões muito significativas, somando o potencial positivo que tal gênero literário 

representa. 

Este gênero textual, surgiram no oriente segundo registros, como por exemplo 

no momento em que foi reproduzido por Esopo no ocidente e passada pra Jean La 

Fontaine onde prevalece até o momento. 



 
 

Somos a síntese do que há de bom e mal nas criaturas irracionais. As 

fábulas, portanto, são um quadro onde cada um de nós se acha 

descrito. O que elas nos apresentam confirma os conhecimentos 

hauridos em virtude da experiência pelas pessoas idosas e ensina às 

crianças o que convém que elas saibam. E como estas são recém-

chegadas neste mundo, não devemos deixá-las nessa ignorância 

senão durante o menor tempo possível. Elas têm que saber o que é 

um leão, o que é uma raposa, e assim por diante, portanto às vezes 

se compara o homem a um destes animais. Para isto servem as 

fábulas, pois é delas que provêm as primeiras noções desses fatos. 

(LA FONTAINE, 1989, p. 39) 

            Este gênero indica em textos pequenos, escritos em maneira de prosa, sendo 

o mesmo dividido em duas partes a primeira é referente ao conhecimento e a última 

é onde é apresentada o pudor presente no enredo.  

Em nosso país, as fabulas teve seu início com a obra literária de Monteiro 

Lobato, onde por meio do Sítio do Pica Pau amarelo, fazemos o leitor seja criança ou 

adulto sonhar, vibrar, renascer a vontade de viver, dar asas à imaginação. 

E assim as fábulas possui um poder significativo, pois no momento em que o 

indivíduo passa a se interagir com as fábulas, eles passam a sonhar, a busca novos 

sonhos. 

Indo de encontro ao nos explica Silva, (2008), por meio das fábulas se pode 

trabalhar sentimentos como, amor, respeito, honestidade, paciência entre tantos que 

existem em nosso meio e assim elevar a autoestima do leitor. 

Como nos mostra a obra O Catador de Sonhos, de Zélia Pessoa, por meio da 

leitura o homem pode ser conduzido ao sonho, a vontade de vencer, a mesma ressalta 

em sua obra por meio do seu personagem Ernesto: 

_Você é realmente muito especial. Deu à vida a forma de 

sonhar mais bela e mais digna do ser humano, (Pessoa, 2017, 

p.18).  

             Tal fala do personagem deixa bem claro que uma das maneiras de elevar a 

autoestima, é justamente fomentar o gosto de buscar sonhos.  



 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

            Este estudo ocorreu em vários prismas, quanto ao tema em estudo, que foi: O 

CATADOR DE SONHOS, obra literária de Zélia Pessoa. 

          Foi evidente por meio deste, que esta obra ao ser lida e trabalhada eleva a 

autoestima, uma vez que fomenta no leitor a vontade de sonhar. 

Por meio da leitura desta obra como também de fábulas, pode-se levar o 

indivíduo a sonhar, a melhorar seus pensamentos e iniciar uma nova forma de ver a 

vida. 

Com base no que foi estudado, buscou-se fortes embasamentos referenciais 

teóricos que possam ajudar na construção deste Trabalho de Conclusão de Curso, de 

forma significativa para o melhoramento da autoestima podendo ajudar na sua 

personalidade. 

 E dessa maneira foi notado quão benéfica é a leitura para melhorar a 

autoestima, nos fazendo lembrar conforme a obra analisada, O Catador de Sonhos, 

de Zélia Pessoa, pode conduzir o leitor a sonhar e reconstruir a vontade de buscar de 

viver, a vontade de lutar em pro do que deseja. 

Perante as considerações citadas ficou claro que o fenômeno em estudo 

consiste numa forma prazerosa de elevar a auto estiam de quem ler, faz refletir sobre 

como podemos fazer do nosso dia adia uma forma de viver melhor, de buscar novos 

sonhos, lembrando das sabias ressalvas da autora ao alegar que: 

 

“A maior causa da dor é a “morte em plena vida”. Essa, muitas 

vezes, são os “nãos” que a vida nos dá como contrapartida dos sonhos 

que não foram vividos”, (PESSOA, Zélia,2017, p.05).  

 

Portanto conclui-se que a arte de ler pode ajudar de forma muito 

significativa, para uma melhoria notável, do leitor, reduzir a tristeza e levar este a 

sonha novamente. 
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PÓS GRADUAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA 

APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO - ALUNO 

Nome: ________________________________________________________ 

Idade:__________________ 

Ano série: _______________ 

 

1º Você aprendeu o que por meio da obra literária, o Catador de Sonhos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2º O que você tem a dizer sobre o personagem da obra estudada? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3º Após a leitura o que você achou que melhorou em você? 

 

___________________________________________________________________ 

4º O personagem da obra estudada, nos ajuda a que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



 
 

 

PÓS GRADUAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA 

APÊNDICE B 

ENTREVISTA – PROFESSOR 

Nome: __________________________________________________________ 

Profissão: ________________ 

Tempo de carreira: _____________ 

1. Qual sua formação? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Como conceitua a obra o Catador de Sonhos de Zélia Pessoa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. O que esta obra nos mostra? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Na sua experiência profissional o que você tem a dizer sobre o que pode nos 

ajudar esta obra literária? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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