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APRESENTAÇÃO 

 
 

O Colóquio de Pesquisa em Literatura (COPELI) foi criado pelo grupo 

de pesquisa "Crítica e Recepção Literária" (CRELIT), UENP, campus de Cornélio 

Procópio, em 2008. 

Trata-se de um evento aberto ao debate de questões científicas, pedagógicas 

e teóricas da área de Literatura, com o objetivo de discutir os rumos e intersecções 

das pesquisas em literatura. Caracteriza-se como uma atividade que promove a 

integração da pesquisa com a extensão, uma vez que é um evento aberto à 

comunidade em geral, incluindo professores da Educação Básica. É, portanto, um 

evento de caráter técnico-científico. Além disso, promove a oportunidade de dialogar 

com pesquisadores de outras instituições interessados na área. 

O primeiro evento foi realizado entre 30 de junho e 1º de julho de 2008, na 

UENP, campus de Cornélio Procópio. Em sua segunda edição, o Colóquio foi 

coordenado pelo grupo de pesquisa "Literatura e Ensino", do Centro de Letras, 

Comunicação e Artes da UENP, do campus de Jacarezinho, em parceria com o 

CRELIT, em junho de 2009. Nesta terceira edição, o evento se realiza pelo CRELIT, 

tendo como objetivo não só verificar a situação das pesquisas nas áreas de estudos 

literários e produção contemporânea, bem como difundir as pesquisas realizadas pelo 

grupo. 
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PROGRAMAÇÃO 

 
20/05 (3ª feira) 

 

Manhã – Anfiteatro do PDE – campus  

09h-12h: Plenária dos grupos de pesquisa da área de Letras da UENP e demais 

instituições interessadas. 

 

12h: almoço 

 

Tarde – Bloco C – campus 

14h-17h: sessão de apresentação de trabalhos 

 

EIXO 1: Estudos da Narrativa 

EIXO 2: Estudos da Poesia e do Drama 

EIXO 3: Literatura e Educação 

 

Noite – Anfiteatro do PDE – campus  

19:15h-19:30h: Apresentação cultural – Touché apresenta “A paz invadiu meu coração” 

(violão e voz) 

19:45h-22:00h: Conferência: A narrativa contemporânea brasileira 

Profa. Dra Stefania Chiarelli (UFF-RJ) 

Debatedor: Prof. Dr. Alamir Aquino Correa (UEL) 
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A DESCONSTRUÇÃO E O REVISIONISMO EM LA PASIÓN DE LOS NÓMADES, DE 
MARÍA ROSA LOJO 

 
ALESSANDRO DA SILVA (PG Uel) 

VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA (Orientadora – Uel/Uenp/GP CRELIT) 
alessandromaximian15@gmail.com 

 
 
Palavras-chave: Literatura. História. Sociedade. 
 
Resumo: 
A literatura sempre foi o outro discurso na vida humana, pois constantemente a escrita 
literária tem sido apresentada como uma “segunda versão dos fatos”. Por várias vezes é 
nela que encontramos nossos desejos, anseios e, por que não, a felicidade. É a partir 
do texto literário que o escritor escreve a fantasia em nossas almas e tenta preencher 
essa necessidade de fabulação, além de promover reflexões sobre a nossa realidade. 
Já na Poética, Aristóteles deixou muito claro que caberia à História contar o que 
aconteceu e à Literatura o que poderia ter acontecido. Pensando nessa relação entre a 
literatura e a sociedade, é que decidimos refletir, neste artigo, sobre o papel do texto 
literário, em específico a obra La Pasión de los Nómades (1994), de María Rosa Lojo, 
na sociedade argentina, visto que a própria obra já apresenta um anexo didático para o 
seu trabalho em sala de aula. 
 
Introdução  
Notamos que na produção literária contemporânea, produzida num zeitgeist  - para 
muitos, o pós-modernismo - memórias, experiências, histórias e discursos são extraídos 
da vida social e incorporados à narrativa literária que, ultimamente, tem-se apresentado 
de diversas maneiras. Em especial, como uma ficção histórica, que permite à 
narratividade tecer novas realidades e oferecer novos paradigmas e possibilidades de 
compreensão do literário e da própria sociedade. Dessa forma, por meio da escrita de 
uma obra que reflete o social e dialoga com a tradição literária a que pertence, o autor 
promove uma reflexão crítica sobre determinada realidade e busca legitimar outros 
discursos, oferecendo a seus leitores novos caminhos de leitura da realidade, que 
possam desconstruir discursos que sejam incoerentes com o real vivido. É, sob este 
aspecto, que inserimos o objetivo maior desse artigo, que busca compreender a ligação 
entre o texto literário e sua função legitimadora de um discurso na sociedade e, de 
maneira geral, refletir sobre a função da literatura. 
 

Materiais e métodos  
Para este trabalho utilizamos o livro La Pasión de los Nómades (1994) – no entanto, a 
edição é a de 2008 -  e o anexo didático – elaborado sob a coordenação da professora 
Stella M. Benvenute. O método de pesquisa foi o de leitura e análise do romance a luz 
de conceitos críticos embasados, principalmente, nas ideias de Antonio Candido (1972), 



 

Universidade Estadual do Norte do Paraná  
CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 

 

     
© 2014 GP CRELIT  

 

In: ANAIS DO III COLÓQUIO DE PESQUISA EM LITERATURA.  

                                 Cornélio Procópio: UENP, 2014. Versão preliminar Página 9 
 

no que se refere ao papel social do texto literário, Vera Figueiredo (2012), com a noção 
de Novo Romance Histórico Latinoamericano e sua representatividade na literatura 
contemporânea e Vincent Jouve (2012), para entender as possíveis funções da 
literatura e suas definições ao longo do tempo.  
 

Resultados e Discussão  
Antonio Candido por várias vezes afirmou que todo escritor é um criador de mundos e, 
portanto, produtor de novos discursos. No Novo Romance Histórico (NRH), o escritor 
cria para si um mundo paralelo ficcional, no qual o tempo é a mescla entre passado, 
futuro e presente e é, neste entrelugar, que histórias e memórias são (re)contadas, 
“contas” são ajustadas, culturas são (re) encontradas e os valores humanos são mais 
significativos do que uma escrita da história oficial que desconsidere as ações humanas. 
Desse modo, por meio de sua literatura, María Rosa Lojo é capaz de interferir na própria 
realidade da sociedade argentina, sobretudo considerando, aqui, o anexo didático que 
compõe um de seus romances, a ser lido como apoio didático em diversas escolas do 
país. Lojo, ao escrever seu romance, parece por em prática as palavras de Candido a 
respeito da função do texto literário, que é o de proporcionar a reflexão/viagem – em 
outro mundo - através da fantasia. Teorizando a realidade, Lojo borda os dados 
históricos em um tecido literário e poético e o faz atendendo a todas as características 
elencadas pelos teóricos do NRH. Portanto, na trama literária de María Rosa, 
encontramos reflexões de tonalidades filosóficas, ficcionalização de dados e 
personagens históricos, mapas e documentos históricos em anexos, intertextualidades, 
paródia, ironia, carnavalização, anacronismos, distorções e relativização de verdades e 
memórias, cujo fim único é o de (des)contruir um discurso que foi posto e que não 
representa a voz dos subalternos. A escrita literária, nesse caso, torna-se um processo 
de reivindicação social, literário e histórico daqueles que foram olvidados por questões 
de poder. 
Assim, podemos afirmar, com certeza, que a poética narrativa de María Rosa Lojo é 
singular por apresentar o que a autora mesmo chama de transhistoricidade, tanto na 
linguagem quanto nos personagens. Sua escrita firma-se como uma narrativa não linear 
recheada de fronteiras e exílios, que desconsideram os tempos estanques e, por meio 
de uma paixão nômade, revela ao ser ávido por viajar/ fantasiar – o leitor - diversas 
regressões e digressões que, juntas, demonstram algo que realmente interessa para a 
escritora, que é a humanização do leitor e a reflexão sobre novas possibilidades de se 
problematizar e pensar o real vivido pela sociedade. 
 
Conclusões  
De maneira geral, a tessitura literária de María Rosa Lojo preocupa-se em descontruir 
as “verdades absolutas” demonstrando a importância dos povos indígenas e o 
pensamento sobre a diversidade étnico- cultural, a questão do imigrante enquanto 
elemento formador da identidade cultural argentina e a abertura de reflexões sobre as 
ações humanas na pós-modernidade. Além disso, é preciso afirmar que Lojo tece uma 
escrita de resistência, que dá voz a um discurso plural e, assim, busca legitimar uma 
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posição literária latino-americana, dentro da tradição literária argentina, baseada na 
(des) construção de discursos, reelaboração crítica e revisionismo histórico e literário a 
fim de não deixar que a “História dos Vencidos” mais uma vez seja contada e recontada 
como a única versão dos fatos. Por abranger tantos temas é que a obra foi tão bem 
recebida por todos seus leitores e, por várias vezes, tem sido usada nas escolas para o 
trabalho interdisciplinar. O fato de ser acompanhada por um anexo demonstra que a 
partir da narrativa da autora é possível o trabalho com várias questões importantes para 
a educação literária, mas também em outras disciplinas que visam ao desenvolvimento 
ético, cultural e político do cidadão.  
Notamos, então, que a autora permitiu a publicação de tal anexo junto a seu livro, pois 
deseja que suas ideias, seu conceito de literatura e, principalmente, as intervenções, 
deslocamentos e desconstruções que construiu em sua narrativa, possam chegar a 
todos por meio da leitura ou mesmo pela leitura em sala de aula. 
Por várias vezes, perguntamos: O que pode a literatura? A julgar pela produção literária 
de Lojo teremos resultados significantes, na medida em que por meio de seu trabalho 
literário muitos dilemas da sociedade argentina voltam a ser discutidos e não apenas 
aceitos como se fazia até então. É importante destacar que não estamos sendo 
ingênuos, pensando que a literatura será a redentora da humanidade e solucionará 
todos os problemas, mas temos certeza que é a partir dela que novas discussões 
surgirão. Se, para Aristóteles, cabe à Literatura falar do que poderia ter acontecido, 
então, de um texto literário esperam-se dúvidas e reflexões, novos discursos que antes 
de encerrar um ciclo, deixem dúvidas e possam desmistificar os discursos totalizantes e 
eternos que não se adequarem ao tempo vivido. Dessa forma, trabalhar tal obra nas 
escolas é lutar por uma educação literária que seja realmente transformadora. Um 
trabalho efetivo com a literatura que não a entenda como um fim único, mas sim um 
meio, um intervalo para discussões necessárias advindas da vida em sociedade.  
Ao usar a fantasia, irônicos fantasmas e seres sobrenaturais, Lojo é capaz de 
humanizar em sentido profundo, tornando sua obra um organismo vivo, uma reflexão 
viva sobre os dilemas enfrentados pela sociedade argentina atual. Por fim, afirmamos 
que, ao lermos seu texto, experimentamos por meio de arte, teoria, ficção, História e 
fantasia, outro discurso, feito para sociedade e nela espelhada, que, representa e 
apresenta-nos a nossa própria vida, que nos é ocultada devido à perda de valores que 
sofremos, nos últimos tempos, e nos tornamos, por assim dizer, nômades de nossa 
própria existência e exilados de nossa própria realidade. 
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A RESSIMPLIFICAÇÃO ESTILÍSTICA EM JOSÉ SARAMAGO 
 

AMANDA BATISTELA (PG Unesp-Assis) 
SANDRA APARECIDA FERREIRA (Orientadora – Unesp-Assis) 

amandabatistela89@hotmail.com 
 
 

 

Palavras-chave: José Saramago. Estilística. Romance.  
 

Resumo:  
O trabalho analisará duas obras saramaguianas, Memorial do Convento (1982) e Todos 
os Nomes (1997), a fim de confrontar o estilo das mesmas, por meio de uma análise 
comparativa das obras referidas procurando destacar semelhanças e diferenças. Para 
tanto, serão focalizados os recursos estilísticos empregados na construção das 
personagens e do espaço, sublinhando como são apresentados em cada livro. A partir 
das investigações realizadas, pretende-se verificar traços estilísticos presentes, com 
vistas a sondar como ocorre a ressimplificação do estilo de José Saramago. 
 
Introdução  
A estilística, por considerar os diferentes níveis de expressividade do texto, constitui um 
vasto campo, em que são apreciados os estratos escrito e oral, permitindo que, no 
domínio literário, sejam observados o estilo de escritores, bem como as variações de 
escrita que um mesmo autor pode realizar. Por essa razão, a abordagem estilística 
contribui para a descrição dos recursos responsáveis pelo arranjo estético da obra. 
Segundo Ana Paula Arnaut, em José Saramago (2008), o escritor português José 
Saramago apresenta uma ressimplificação de estilo em suas obras, no decorrer do 
tempo: 
 

 A mudança de rumo no campo da ficção é admitida pelo próprio José 
Saramago em diversas ocasiões. Em 1998, num dos Diálogos que trava 
com Carlos Reis, e a propósito de Ensaio sobre a Cegueira e do livro 
que, então escrevia (Todos os Nomes), o autor refere ser possível 
detectar “uma espécie de ressimplificação”. Assunção à qual acrescenta 
verificar “que há como que uma recusa (...) de qualquer coisa em que eu 
me divertia, que era uma espécie de barroquismo (...): e estou a assistir, 
nestes últimos dois livros (...), a uma necessidade maior de clareza” 
(ARNAUT, 2008, p. 40).  

 
Partindo dessa constatação, o presente trabalho tem o intuito de verificar, por um viés 
estilístico, como Saramago compôs suas obras, para que fosse realizada a 
ressimplificação de estilo mencionada, averiguando os recursos empregados, a partir da 
caracterização das personagens e do espaço. 
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Para tanto, selecionaram-se as obras Memorial do Convento (1982) e Todos os Nomes 
(1997). Buscou-se no primeiro romance o levantamento de traços barroquizantes; no 
segundo, procurou-se demonstrar como aqueles torneios estilísticos são enxugados, 
com uma prosa que passa a caracterizar-se pela precisão e economia, sem perder 
expressividade. 
 

Materiais e métodos  
Para a efetivação desta comunicação, a matéria de estudo corresponde às obras 
saramaguianas Memorial do Convento (1982) e Todos os Nomes (1997), para as quais 
se direcionou um olhar estilístico. Assim sendo, realizou-se um rastreamento dos fatos 
estilísticos nos dois romances a partir da construção das personagens e do espaço, 
comparando-os por via amostral. 
 

Resultados e Discussão  
Comparativamente, a obra Memorial do Convento traz uma quantidade significativa de 
personagens, de diferentes classes sociais, com variadas funções. Por sua vez, Todos 
os Nomes apresenta um número limitado de personagens, o foco central está na 
figura do Sr. José, única personagem do romance nomeada. As demais personagens 
são caracterizadas pela função que ocupam. 
Quantitativamente, pode-se classificar as personagens em: 1) Personagens nomeadas; 
2) Personagens referidas por perífrase (título ou profissão) e 3) Personagens-figurantes.  
Para o primeiro grupo, no primeiro romance, tem-se um total de quarenta e seis 
personagens. Já, para o segundo, averigua-se um montante de cinquenta e quatro 
figuras dramáticas. Para a terceira classificação é possível deparar-se pelo menos com 
uma somatória de vinte e cinco mil, setecentos e trinta e sete personagens-figurantes. 
Há ainda os que não permitem uma contagem, uma vez que o próprio narrador refere-
se à “multidão” (SARAMAGO, 2010, p. 82), presente seja no auto-de-fé, seja na 
construção do convento.   
Por sua vez, o romance de 1997 tem para a primeira categoria uma única personagem 
nomeada. Para a segunda, examinam-se quarenta e sete. Por fim, para a última divisão 
encontram-se apenas os seguintes: “algumas outras pessoas” (SARAMAGO, 1997, p. 
182), “guias” (SARAMAGO, 1997, p. 228) do Cemitério Geral, “meia dúzia de pessoas 
ou pouco mais” (SARAMAGO, 1997, p. 242) e “muita gente molhada dentro, homens e 
mulheres de idades e figuras várias” (SARAMAGO, 1997, p. 70), não sendo possível 
precisar a quantidade dessas personagens. É possível perceber, no entanto, que as 
classificações de personagens sofrem uma visível redução se comparadas ao outro 
romance.  
Outro fator de comparação é o espaço em que se passa a história. Em Memorial do 
Convento as localizações são numerosas e seu rastreamento quantitativo, que 
considerou cada novo deslocamento como um único espaço, resultou num total de 
quarenta e nove localizações espaciais, com destaque para Mafra e Lisboa. 
Diferentemente, a segunda obra não tem deslocamentos entre cidades. O levantamento 
levou em consideração os espaços em que o Sr. José transitou, no município em que 
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reside, durante sua busca pela mulher desconhecida, obtendo-se um montante de 
dezenove locais.    
 
Conclusões  
O intervalo de quinze anos entre as obras estudadas permite verificar alterações na 
prosa saramaguiana. Por meio da composição das personagens e do espaço, pode-se 
indicar que, de fato, há uma ressimplificação de estilo nos romances analisados. O 
Memorial do Convento é pautado pela abundância de referências e Todos os Nomes, 
pelo minimalismo dos ingredientes.  
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Palavras-chave: Ficção. Periódico. Recensão crítica. 
 

Resumo:  
Propõe-se o estudo da ficção portuguesa contemporânea por meio de resenhas 
publicadas em uma revista de grande prestígio e credibilidade, Colóquio Letras, em sua 
seção "Recensão Crítica" (1971/n. 01 - 2013/n. 183). Apesar de muitos gêneros 
presentes na revista, o trabalho se resume somente pela ficção, acompanhando sua 
evolução e seu período histórico em Portugal. Tal pesquisa vem oferecer, através de 
uma ampla leitura do corpus deste periódico, a oportunidade de estudar a literatura 
portuguesa contemporânea desde a década de 1970 até os dias de hoje. A seção 
"Recensão Crítica" possibilita um contato mais profundo com essas importantes 
narrativas que nos deixam em sintonia com autores novos ou consagrados e suas 
fundamentais obras literárias portuguesas. 
 
Introdução  
O presente trabalho aborda questões sobre a ficção portuguesa contemporânea desde 
a década de 1970 até hoje em resenhas publicadas em uma revista de grande prestígio 
e credibilidade, Colóquio Letras. 
 

Materiais e métodos  
O material pesquisado, isto é, o corpus da pesquisa é composto pela parte impressa e 
digital: 1) as resenhas sobre Literatura Portuguesa contemporânea encontradas na 
Revista Colóquio Letras, cuja coleção impressa, completa, desde 1971, n.1, encontra-se 
no acervo da Biblioteca “Acácio José Santa Rosa”, da FCLetras- UNESP/Assis; 2) 
material do site da referida revista http://www.coloquio.gulbenkian.pt. 
 
Resultados e Discussão  
A análise do material recolhido (fichas catalográficas)  é feita mediante gráficos 
verificando a identificação do conteúdo das obras; verificação se estas possuem 
assuntos parecidos na década estudada; frequência das edições; verificação se os 
autores mais divulgados eram consagrados ou não; se tinham o apoio da imprensa; 
quais deles aparecem nos livros de história da literatura portuguesa; verificação dos 
colaboradores da revista -quem são eles, o que fazem; verificação do perfil da revista- o 
que ela pretendia, se investia em autores novos ou não, a aproximação da revista com o 
contexto histórico, o que ela vem divulgando nessas décadas;  

mailto:amandamendes.unesp@gmail.com
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Conclusões  
Com a conclusão da pesquisa, espera-se contribuir para: a) o estudo da Literatura 
Portuguesa Contemporânea por meio das resenhas publicadas no importante periódico 
da área de estudos literários, a revista literária portuguesa Colóquio Letras (1971 a 
2013); b) conhecimento dos autores e obras portugueses contemporâneos (segunda 
metade do século XX); c) desenvolvimento/aguçamento da sensibilidade crítica do leitor; 
d) reflexão sobre a prática de gênero acadêmico resenha; e) desenvolvimento da 
habilidade de leitura e produção de textos.  
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Resumo:  
Em tempos de conquistas cada vez mais significativas para a mulher, em suas variadas 
formas de manifestação do feminismo, engana-se quem pensa que o arquétipo feminino 
conseguiu desvencilhar-se por completo do jugo patriarcal construído através de 
séculos acumulados de cultura sócio-comportamental. É a partir desse quadro, de lutas 
e conquistas, que Marina Colasanti tece em sua prosa literária personagens femininas 
que buscam transcender a mulher subjugada ante o patriarcalismo dominante, a mulher 
obrigada a se moldar de acordo com os caprichos de um homem, seja ele pai ou 
esposo.  É o caso do conto “Entre a espada e a rosa”, publicado originalmente em 1992, 
tendo sua segunda edição no ano de 2010. O conto, construído em tom de “era uma 
vez...”, é estruturado sob linguagem simples e direta, na qual sobressai uma riquíssima 
simbologia, que traduz a libertação da personagem principal dos planos de seu pai, que 
a tinha como estratagema de seus anseios reais (no sentido de realeza), ou seja, uma 
aliança que objetivava o aumento de poder daquele reino.  
 
Introdução  
O conto inicia-se com uma interrogação acerca da hora certa de casar, na qual o 
narrador afirma, retoricamente, ser “[...] aquela que o coração diz ‘quero’[...]”. Logo em 
seguida vem a resposta, simples e direta, que lança a tensão a ser resolvida durante a 
narrativa: “a hora que o pai escolhe”. Depois de lançada a problemática, acontece a 
mudança de tom da linguagem, que era simples e cotidiana, mas que passa a ter o tom 
de “era uma vez...”, indicado pela presença do termo “Princesa”, que é como é chamada 
a personagem principal durante todo o conto. Tal artifício configura-se como estratégia 
literária muito inteligente de Marina Colasanti, na elaboração do conto, que através do 
termo “Princesa” acaba por tornar o enredo de “Entre a espada e a rosa” extensível a 
todas as mulheres, ou seja, ao arquétipo feminino tão reiterado nos contos de fadas e 
literaturas em geral, e, segundo Carl Gustav Jung, no inconsciente coletivo da 
personalidade feminina. É esse o arquétipo que, no conto aqui delimitado, Marina 
Colasanti tenta desconstruir, a partir da não aceitação dos paradigmas impostos pelo 
Rei (cultura da falocracia) por parte da Princesa, ou seja, a mulher em busca de sua 
liberdade, a começar pela possibilidade de ser sujeito de suas questões amorosas, 
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afinal a hora certa de casar não pode ser outra que não “[...] aquela em que o coração 
diz ‘quero’”.  
Materiais e métodos  
O material a ser explorado nessa pesquisa constitui-se fundamentalmente de: o conto 
“Entre a espada e a rosa”, de Marina Colasanti; a obra O homem e seus símbolos, de 
Carl Gustav Jung; a dissertação “A representação da violência contra a mulher em 
alguns contos de Marina Colasanti”, da pesquisadora Angela Simoni Ronqui Oliva; a 
obra Mulheres que correm com os lobos: mitos e histórias do arquétipo da mulher 
selvagem , da autora Clarissa Pinkola Estes (tradução de Waldéa Barcellos) e também 
da tese de doutorado, ainda em andamento, da pesquisadora Maria de Fátima 
Aparecida Miguel, sobre Marina Colasanti.  
A metodologia consiste na leitura crítica do conto e análise do perfil feminino observado 
no mesmo, sob a luz da simbologia presente na linguagem literária da autora em 
questão.   
 

Resultados e Discussão  
Através da leitura crítica do conto e da análise do perfil feminino nele presente, entende-
se que a autora, através de uma linguagem construída em tom de “faz de contas”, 
defende a emancipação da mulher, especificamente na temática referente às questões 
amorosas, haja vista a Princesa ter se recusado a casar-se com alguém escolhido pelo 
seu pai, representado pela figura do Rei, que pretende, com essa aliança, aumentar o 
poderio de seu reino, não se importando com os sentimentos da filha, pois “Se era velho 
e feio, que importância tinha frente aos soldados que traria para o reino, às ovelhas que 
poria nos pastos e às moedas que despejariam nos cofres?”. Mas a emancipação da 
Princesa não se restringe ao amor conjugal (ainda que este tema seja dominante no 
conto), pois ela, ao fugir do esquema imposto pelo pai, assume funções relacionadas 
majoritariamente ao masculino: após perceber que não seria aceita como mulher, por 
causa da barba, nem como homem, por causa do corpo, ela vende suas joias para 
comprar couraça, espada, elmo e um cavalo, tornando-se assim um guerreiro.  
Faz se importante ressaltar que, mesmo sendo mulher, ela não se torna somente um 
simples guerreiro, mas um exímio guerreiro que se destaca nos torneios e batalhas dos 
quais participa.   
 
Conclusões  
A barba espessa adquirida pela Princesa, após uma ordem mental dada em momento 
de desespero, como artifício de fuga da obrigação imposta pelo Rei dialoga com o 
poema “Com licença poética”, de Adélia Prado, no qual o eu-lírico afirma: “[...] Inauguro 

linhagens, fundo reinos [...]/ “Mulher é desdobrável. Eu sou”. Por ser “desdobrável”, 
assumindo para si um papel masculino, que desempenha com destreza maior que a do 
próprio homem, a Princesa consegue livrar-se da obrigação de casar-se por imposição 
do Rei. Conclui-se, então, que a barba adquirida por ela configura-se como ponto de 
partida de sua jornada em busca da liberdade, que culmina no encontro do verdadeiro 
amor, ao qual poderá se unir, após seu coração, tomado pelo ávido desejo (“[...] 
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dobrada sobre si mesma, aos soluços, implorou ao seu corpo que lhe desse a solução 
[...]”), encarregar-se de devolver-lhe a feminilidade, simbolizada pelas rosas de intenso 
perfume que vieram a substituir-lhe a barba espessa, não mais necessária, agora que 
estava livre.  

É importante ressaltar que, devido à concisão exigida para esse trabalho, muitos 
aspectos da rica simbologia apresentada no conto foram preteridos em detrimento de 
uma rápida elucidação da liberdade conquistada pela Princesa, liberdade essa que, de 
acordo com o propósito aqui delimitado, assume o caráter de contiguidade ao arquétipo 
feminino em busca da libertação dos grilhões da cultura falocrática ainda presente na 
contemporaneidade. Finalmente, ressalta-se que o propósito do presente trabalho 
converge com algumas das opiniões da própria Marina Colasanti, que afirma: “É a 
ditadura machista, falocrática, que durante séculos relegou todas nós, mulheres 
inteligentes, dotadas, aptas, ao segundo escalão da sociedade” (Marina Colasanti, 
1980, apud Angela Simoni Ronqui Oliva). 
 
Referências 
ESTES Clarissa Pinkola. Mulheres que correm com os lobos: mitos e histórias do 
arquétipo da mulher selvagem. Tradução de Waldéa Barcellos. Rocco, Rio de Janeiro, 
1999.  
 
JUNG, Carl Gustav. O homem e seus símbolos. 6ª edição. Tradução de Maria Lúcia 
Pinho. Editora Nova Fronteira, s/d. 
 
OLIVA, Angela Simoni Ronqui. A representação da violência contra a mulher em 
alguns contos de Marina Colasanti (dissertação). Londrina, 2011. 
 
COLSANTI, Marina. Entre a espada e a rosa. Disponível em: 
http://nucleoatmosfera.blogspot.com.br/2009/07/entre-espada-e-rosa-conto-de-
marina.html. <Acesso em: 04/05/2014>. 
 
PRADO, Adélia. Com licença poética. Disponível em: 
http://pensador.uol.com.br/frase/MTY4MzUz/. <Acesso em: 04/05/2014>. 

http://nucleoatmosfera.blogspot.com.br/2009/07/entre-espada-e-rosa-conto-de-marina.html
http://nucleoatmosfera.blogspot.com.br/2009/07/entre-espada-e-rosa-conto-de-marina.html
http://pensador.uol.com.br/frase/MTY4MzUz/


 

Universidade Estadual do Norte do Paraná  
CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 

 

     
© 2014 GP CRELIT  

 

In: ANAIS DO III COLÓQUIO DE PESQUISA EM LITERATURA.  

                                 Cornélio Procópio: UENP, 2014. Versão preliminar Página 20 
 

A ESPETACULARIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA EM CIDADE DE DEUS 
 

ANDRESSA SOUZA AMORIM  (G Uenp-CCP/PIBIC FA) 
VANDERLÉIA DA SILVA OLIVEIRA (Orientadora: Uenp-CCP/GP CRELIT/FA) 

 
 

Palavras-chave: Cidade de Deus. Violência. Espetacularização. 
 

Resumo:  
Este estudo, em nível de iniciação científica, insere-se em uma pesquisa maior intitulada 
“A representação da violência na literatura brasileira contemporânea”, desenvolvida 
pelos professores pesquisadores do GP CRELIT da UENP e financiada pela Fundação 
Araucária. Como objeto de análise selecionou-se a obra Cidade de Deus, de 1997, de 
autoria de Paulo Lins. A metodologia utilizada foi a bibliográfica, com análise de 
conteúdo, a partir da qual buscou-se analisar como ocorre a figuração da violência na 
literatura vinculada a certa espetacularização. Deste modo, a discussão girou em torno 
de uma obra que alcançou grande sucesso no mercado, ganhou destaque na mídia e 
reconhecimento do público, e, adaptada, levou determinado realismo para as telas dos 
cinemas. 
 
Introdução  
Por meio da análise da representação da violência na literatura e nos chamados textos 
“midiáticos”, vinculados a certa espetacularização, este estudo apresenta uma leitura 
referente à obra Cidade de Deus, publicada em 1997 (aqui, utiliza-se a edição de 2012), 
de autoria de Paulo Lins.  
A obra apresenta “um painel rude da vida na favela de mesmo nome, desenhado com 
base em alguns itinerários individuais, que percorrem um arco temporal de três 
décadas” (PELLEGRINI, 2008, p. 46) e alcançou grande sucesso no mercado, ganhou 
destaque na mídia e reconhecimento do público, levando determinado realismo para os 
cinemas com o filme, também denominado Cidade de Deus adaptado por Bráulio 
Mantovani e dirigido por Fernando Meirelles e co-dirigido por Kátia Lund. 

 
Materiais e métodos  
A pesquisa se deu em nível bibliográfico, com análise de conteúdo, a partir de estudos 
pautados em Pellegrini (2005, 2008), Schollhammer (2011) e Michaud (1989), dentre 
outros. A análise tem como objeto a obra Cidade de Deus (2012), de autoria de Paulo 
Lins, verificando-se a representação da violência na configuração da narrativa, 
abordando-se, consequentemente, sua adaptação cinematográfica. 

 
Resultados e Discussão  
É possível aceitar que a violência constitui-se parte integrante da cultura brasileira, vez 
que a história de nossa sociedade marcou-se por sua organização sobre conflitos desde 
o seu início.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A1ulio_Mantovani
http://pt.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A1ulio_Mantovani
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Meirelles
http://pt.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1tia_Lund
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Para Mychaud (1989), não há facilidade para se definir “violência” por esta ser 
“assimilada ao imprevisível, à ausência da forma, ao desregramento” (p. 12). Porém, 
podemos identificá-la em suas variadas possíveis classificações tipológicas transpostas 
em temas literários, como social, psicológica, moral, civil, política, étnica, cultural, entre 
outras, podendo, às vezes, se subdividir de modo ainda mais específico.  
Sob este aspecto, partimos do pressuposto seguido por Pellegrini (2005), a partir do 
qual tomamos a violência como “o uso da força para causar dano físico ou psicológico 
contra outra pessoa que, forçosamente recai na problemática do crime” (p. 179), para 
abordar questões da literatura urbana (estereotipada por marginal), que possui grande 
visibilidade no mercado editorial, assim como em suas adaptações para o mercado 
cinematográfico. 
Esta visibilidade pode ser marcada pelo que denominamos “cultura midiática”, que é 
uma forma que se utiliza dos avanços tecnológicos para difundir uma literatura na qual a 
violência se torna um recurso de mercado para venda por meio do realismo e da 
espetacularização que apresentam. Para Mychaud (1989), este cenário urbano da 
violência revela “de maneira geral, [que] as guerras contemporâneas são mais 
mortíferas [e] ao mesmo tempo mobilizam mais a população” (p. 20). 
Em Cidade de Deus certo realismo brutal se apresenta principalmente na descrição de 
inúmeros crimes e atrocidades, que ocorrem friamente em um ritmo acelerado no que o 
autor denomina por “neofavela”, de modo que o leitor seja levado a perceber toda a 
brutalidade que se desenrola no decorrer da narrativa como algo natural. Esta 
representação se intensificou com a produção cinematográfica de mesmo nome (em 
2002), adaptada da obra de Lins por Bráulio Mantovani e dirigida por Fernando 
Meirelles e co-dirigida por Kátia Lund, pois, ao explorar a violência e o excesso, 
podemos considerar o filme como um exemplar da crescente espetacularização 
midiática, já que é parte integrante dos processos urbanos de comunicação. 
Deste modo, de acordo com Schollhammer (2011), há a utilização de uma linguagem, 
em texto e imagem, que apresenta a realidade periférica de maneira atroz em uma 
“representação midiática pasteurizada que dilui qualquer problema de conteúdo e de 
“como” dar visibilidade a esse tipo de questão” (p. 101). 
Ainda, segundo o autor, trata-se de “uma literatura que, sem abrir mão da verve 
comercial, procura refletir os aspectos mais inumanos e marginalizados de nossa 
realidade social” (p. 99), utilizando-se do realismo para representar a realidade atual dos 
quadros brasileiros de violência urbana. 
 
Conclusões  
O foco desta pesquisa não se trata da análise da adaptação cinematográfica, porém ela 
é uma consequência, já que a obra de Paulo Lins a originou.  
Deste modo, é possível que constatemos que ambos, livro e filme, são produções de 
entretenimento que, além de instrumentos de contestação e denúncia das mazelas 
sociais, podem ser também canais de abertura para atitudes preconceituosas, já que só 
visualizaram o lado violento e mortífero da “Cidade de Deus”.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Meirelles
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Meirelles
http://pt.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1tia_Lund
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Elas são, de acordo com Pellegrini (2005), a “ideia de entretenimento neutro, motor da 
indústria da cultura, a qual, cada vez mais, aceita sem contestação a brutalidade 
crescente da vida social como matéria de representação com alto interesse mercantil” 
(p. 194). Isto quer dizer que, ao se espetacularizar a violência generalizada ocorrente, 
por meio de um caráter exibicionista para despertar a fascinação pública, objetivando 
sucesso do mercado e da mídia, gera-se um posicionamento “naturalista” por parte do 
público já que remete, consequentemente, a uma banalização da violência, de modo 
que esta seja vista como algo trivial. 
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Palavras-chave: Memória. Identidade. Romance contemporâneo. 

Resumo:  
Publicado em 2011, o romance a máquina de fazer espanhóis, do autor angolano Valter 
Hugo Mãe, reconstrói a memória individual do herói de oitenta e quatro anos que, 
depois de perder a esposa se vê desamparado pelos filhos numa casa de repouso. A 
obra caracteriza-se pelo tom confessional criando um tecido de memórias dentro do 
qual se recompõe a história de Portugal a partir do Estado Novo. Engendrada com as 
reminiscências de personagens que não possuem nada além do passado, a tensão 
entre a trajetória do herói e o espaço de anulação da identidade se inicia quando o 
protagonista Silva é confinado ao lar melhor idade. Sua identidade começa a apagar-se 
num processo de perda simultânea da casa, espaço colorido e individual, dos filhos que 
lhe atribuem uma nova identidade e até do nome por ser mais um entre tantos Silvas. 
Nesse espaço de exclusão, o herói reflete sobre sua condição e entrelaça sua memórias 
individuais com a identidade portuguesa. É desta forma que a narrativa preenche 
lacunas de uma história oficial metaforizando o sentimento de perda da dignidade do 
povo português submetido ao regime autoritário de Salazar. Assim ocorre o processo de 
reconstrução da memória e da identidade, num contexto dialógico em que se 
entrecruzam memória individual e memória coletiva. Esta pesquisa baseia-se na obra de 
Mãe para, do ponto de vista da pós-modernidade, refletir sobre os conceitos de memória 
e a sua influência no romance português contemporâneo.   
 
Introdução  
Do ponto de vista da pós-modernidade, a fragmentação da identidade dá ao indivíduo 
uma sensação de liberdade dentro de um sistema do qual ele só participa na condição 
de engrenagem. Quando excluído deste sistema, tudo que lhe resta é a memória do que 
passou. Há que se pensar na memória como parte da condição humana, estando sujeita 
às limitações do tempo, do espaço e até da consciência. 
No romance de Valter Hugo Mãe, intitulado a máquina de fazer espanhóis, é possível 
identificar a presença do conflito existencial do protagonista Silva diante da necessidade 
de adaptação num espaço coletivo marcado pela exclusão.  
Formado por várias engrenagens narrativas que se aproximam e se distanciam, a 
máquina de fazer espanhóis mostra o constante processo de alienação de um 
personagem que precisa perder tudo para entender o mecanismo da máquina de roubar 
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metafísica construída por uma sociedade portuguesa que, se por um lado, quer inserir-
se no contexto da unificação europeia, por outro lado descarta aqueles que não 
acompanham o sistema produtivo.  
O objetivo do presente trabalho é refletir sobre o papel da memória na pós-modernidade 
sob a perspectiva do romance português contemporâneo, a partir dos conceitos 
propostos por Maurice Halbwachs e Joël Candau sobre o tema da memória coletiva, 
alinhavados aos elementos da narrativa do romance de Valter Hugo Mãe. 
As definições dos conceitos de pós-modernidade vem sendo refletidas por diferentes 
correntes ao longo do século XX, entre elas a de Jean-Francoy Lyotard que destaca a 
importância de se conhecer a sociedade em detrimento dos esquemas explicativos do 
saber, quando se pretende alcançar o sucesso no processo hermenêutico. Para ele as 
ideologias e os sistemas tecnocratas atribuem descrédito à interpretação dos fatos.  
O romance português contemporâneo pertence a este que é o período historicamente 
conhecido como pós-modernismo. O pós-modernismo consiste em intersecções entre 
elementos tradicionais e vanguardistas, utilizados de modo a retratar os problemas 
sociais da marginalização do individuo, onde estrutura e linguagem teriam a função de 
criticar o sistema instaurado pelas correntes literárias que o precederam.  
O romance português teve grande ascensão após a Revolução dos cravos que 
derrubou o regime Salazarista, quando o foco na poesia cedeu lugar à prosa, numa 
tentativa de se discutir questões sociopolíticas. A literatura portuguesa passa então a 
ecoar a causa das massas, minimizar o papel do indivíduo em detrimento do grupo ao 
qual pertence e desta forma, fazer do romance uma ferramenta de transformação social. 
 
Resultados e Discussão  
Partindo deste ponto de vista, além de matéria prima na elaboração do trabalho literário, 
podemos pensar na memória como ferramenta de transformação social na medida em 
que ela permite uma ressignificação do passado, frente aos tendenciosos esquemas 
explicativos do saber que marcam a história oficial.  
O sociólogo Halbwachs, que torrnou-se referência no estudo do conceito de memória 
coletiva afirma que as lembranças se organizam entre esta memória e a memória 
individual. Sob esta perspectiva, cada indivíduo participa de uma ou de outra, adotando 
diferentes atitudes. Tais memórias se penetram constantemente, de modo que a 
memória individual funciona como um ponto de vista sobre a memória coletiva. 
Jöel Candau, aprofunda-se na questão da memória sugerindo o conceito de 
“metamemória” em que as reminiscências se dão “ de acordo com uma modalidade 
culturalmente determinada e socialmente organizada” (CANDAU, 2012, p.24)  
Em a maquina de fazer espanhóis, Valter Hugo mãe trabalha a memória do herói de 
modo a reconstruir a imagem da Portugal Contemporânea. Trata-se de desvendar os 
mecanismos de uma sociedade comprometida com a produção e não com a condição 
humana, mas para isso é preciso reviver cada fio de memória individual, interpretá-los e 
reconstruir a identidade do herói para, só então compreender as engrenagens dessa 
máquina social. 
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Numa tentativa de fuga do processo de apagamento, o protagonista procura narrar as 
memórias de sua existência, dando uma ressignificação ao passado e readquirindo uma 
nova percepção da memória. 
Esta reconstrução da memória individual de Silva reflete aspectos da vida lusitana no 
início do século XX, representando pontos de vistas essenciais das memórias 
individuais que ficaram fora da história oficial. A memória individual como ponto de vista 
da memória coletiva tem o papel fundamental de denunciar equívocos do passado que 
explicam a condição em que o país se encontra nos dias de hoje. 
 
Conclusões  
Se as lembranças se organizam entre memória coletiva e individual, se a memória 
individual funciona como um ponto de vista sobre a memória coletiva e ainda se 
memória e identidade se apoiam uma na outra para produzir uma trajetória de vida 
restando ao final o esquecimento, cabe aos cidadãos de hoje a apropriação e a 
interpretação de tal memória para que assim se possa construir uma sociedade mais 
justa.   
O romance português contemporâneo implica um diálogo possível entre autor, obra e 
leitor. Estes elementos se refletem no estilo singular de Mãe cuja engenhosidade com 
que lida com a linguagem erudita, retrata, pautado na memória, a condição das classes 
populares, fato que não se restringe somente a esta obra do autor. 
Numa tentativa de expor às novas gerações os perigos e armadilhas da obediência à 
memória do regime de Salazar, para dar devida importância ao resgate da identidade 
portuguesa, a narrativa de Mae contextualiza o cenário da morte para que o leitor seja 
capaz de lidar com o desencanto por meio das memórias do herói que se prepara para 
enfrentar o fim de uma vida, pois, como bem observa Carlos Fuentes: “O romance trata 
de mundos que se estão fazendo ou por fazer. O romance é a voz de um novo mundo 
em processo de criar-se.” (FUENTES, 2007, p. 24) 
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Resumo:  
Ao debruçar-se sobre a temática africana, é possível deparar-se com o termo 
“africanidade”, arrolado por alguns estudiosos como forma de determinar as 
particularidades culturais daquele continente, as quais validam parâmetros tradicionais 
capazes de distinguir aquelas terras das outras já conhecidas. No entanto, esta forma 
de encarar a pluralidade africana é vista sob um ponto de vista tão enviesado, quiçá 
redutor (como o do afropessimismo (SERRANO e WALDMAN, 2010)), que se questiona 
em que medida esta africanidade dá conta de congregar contextos tão complexos como 
os dos 54 países africanos, bem como os de suas próprias divergências internas. Nesta 
esteira, este trabalho busca suscitar uma breve reflexão acerca deste conceito, mas, 
sobretudo, do termo “tradição”, de algumas definições e de suas implicações, tentando 
entender como ele influencia o primeiro e como se determina na conjuntura africana; 
especialmente, como ele se caracteriza no que tange às relações de gênero. Se 
pretende aqui evidenciar as formas de configuração da figura feminina em algumas 
sociedades africanas, a saber, as apresentadas em “A confissão da leoa”, de Mia Couto, 
“Lueji, o nascimento de um império”, de Pepetela e “Sozaboy: a novel in rotten English”, 
de Ken Saro-Wiwa, mostrando que, em algumas delas, a tradição é manipulada como 
forma de submissão destes sujeitos, ao passo que em outra, ela é “subvertida” em favor 
deles, atestando o caráter dinâmico e projetável do poder tradicional. Para tanto, serão 
utilizados teóricos como Hobsbawn e Ranger (1984), Bonnici (2009), Zolin (2009), Silva 
e Silva (2009) e Serrano e Waldman (2010). 
 
Introdução 

Quando se trata de estudos referentes à história da África, bem como à própria questão 
da diáspora negra e mesmo da afro-brasilidade, é natural  verificar a ocorrência do 
termo africanidade como maneira de delinear uma identidade africana.  Este termo, no 
entanto, é muitas vezes tomado de forma a sinonimizar as características plurais do 
continente, incorrendo, inclusive, em julgamentos pejorativos bastante corriqueiros. Mas, 
pensando em outros contextos plurais, questiona-se: em comparação a quem esta 
africanidade se manifesta? Por quais critérios tradicionais se determina? Este é um viés 
do qual se contempla a questão de gênero em África, uma questão que pode se 
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assemelhar, em algumas conjunturas, a outros contextos que não sejam 
necessariamente africanos ou podem divergir significativamente dentro das fronteiras 
deste continente. Nesta esteira, traçou-se um breve paralelo entre algumas figuras 
femininas dos romances “A confissão da leoa”, de Mia Couto, “Lueji, o nascimento de 
um império”, de Pepetela e “Sozaboy: a novel in rotten English”, de Ken Saro-Wiwa, 
tentado evidenciar em que medida a tradição oscila na consideração destas 
personagens e como esta oscilação poderia (ou não) desabonar a ideia de africanidade.  
 

Materiais e métodos  
Foram tomados para esta análise os romances “A confissão da leoa”, de Mia Couto, 
“Lueji, o nascimento de um império”, de Pepetela e “Sozaboy: a novel in rotten English”, 
de Ken Saro-Wiwa. Procedeu-se à comparação entre os perfis das personagens 
Mariamar, sua mãe Hanifa-Assulua e a jovem Tandi, de Mia Couto; a Rainha Lueji e a 
bailarina Lu, de Pepetela; e a jovem Agnes e as demais moças e adolescentes, de Saro-
Wiwa. Reflete-se aqui acerca de como o poder tradicional localiza estas figuras em seus 
respectivos contextos, bem como quais são os objetivos e efeitos deste posicionamento, 
sobretudo, para estas personagens.   
 

Resultados e Discussão  
Segundo a definição de “africanidade” apresentada por Serrano e Waldman (2010), a 
própria diversidade de etnias, línguas e religiões seria uma marca característica e 
distintiva do continente africano, caracterizaria “a certificação de um nexo civilizatório 
próprio, distinto dos demais padrões existentes [...]” (SERRANO e WALDMAN, 2010, p. 
113 e 114). Esta acepção é até compreensível quando se considera a remota gênese 
das terras africanas, mas passa a ser questionada quando a reflexão sobre esta tese se 
pauta na existência de outros contextos também plurais e, principalmente, na 
observação desta própria complexidade de culturas que torna a África tão peculiar. Mais 
ainda, quando se entende que os esteios desta africanidade são delimitados e mantidos 
pela tradição, cujos rudimentos são, muitas vezes, determinados em favor de um grupo 
de maior poder. Para melhor entender o conceito de tradição, considera-se o que Weber 
lido por Silva e Silva (2009, p.405) vai dizer, atestando que se trata de formas puras de 
ação social, atitudes que os indivíduos tomam em sociedade e que são norteadas pelo 
hábito, pela noção de sempre ter sido da maneira corrente. O indivíduo, então, não 
questiona seu comportamento e o dos demais; aceita as regras e as segue como se 
fossem de fato legítimas. Partilhando de um julgamento similar ao de Weber sobre a 
terminologia “tradição”, Hobsbawn e Ranger (2002) vão juntar a esta significação, 
tomando como objeto a colonização em África e o estabelecimento de um império 
estrangeiro, a tese de uma invenção das tradições, uma criação orientada de regras que 
passariam a reger a ação dos que estivessem subjugados a estas e que, de alguma 
forma, justificariam a ação de alguns indivíduos nestes contextos. E é nesta vertente 
que se questiona certos aspectos tradicionais relativos ao tópico “gênero” em África, os 
quais, pensando em uma noção de africanidade (leia-se identidade africana legítima), 
parecem não corresponderem-se propriamente entre si, mas com outros concernentes 
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ao próprio bem ao ser humano ou à falta dele. Ao considerar o sofrimento de Mariamar, 
violentada pelo pai desde criança e agora infértil, de sua mãe, Hanifa Assulua, já 
cansada dos desmandos e violências do marido e de Tandi, abusada por vários homens 
e morta por omissão de socorro de um enfermeiro, Mia Couto revela um aspecto 
peculiar de Moçambique, da aldeia de Kulumani, o de mulheres que estão sendo 
silenciadas física e moralmente, uma situação que destoa um pouco da noção de África 
matrilinear fortemente associada à fertilidade feminina, mas que se atrela à realidade de 
muitas mulheres em outras regiões do mundo. Já a poderosa Rainha Lueji de Pepetela, 
subverteu os mandos da tradição e assumiu o posto de administradora de seu reino, 
aniquilando inimigos, dentre os quais os próprios irmãos, vivendo amores intensos que 
eram por ela escolhidos. Sua correspondente, quatro séculos depois, a bailarina Lu, 
africana contemporânea, vai seguir os passos da rainha na descoberta de suas raízes 
africanas, no entanto, dentro dos limiares do seu tempo. A rainha Lueji, também 
desabonando a ideia de fecundidade, era infértil. Por fim, Saro-Wiwa vai apresentar, em 
sua narrativa de guerra, a objetificação feminina personificada, além das personagens 
sem nome citadas ao longo da narrativa, em Agnes, esposa do protagonista Mene 
(Sozaboy), a qual, após a irrupção da guerra em Dukana, cogitavam ter sido levada 
pelas tropas inimigas como forma de arrefecer a hostilidade e violência destas, o que 
era “estimulada” por muito pais que ofereciam as filhas como prostitutas para obterem 
comida e outros favores. Diante destas abordagens da configuração da mulher, pode-se 
resgatar o pensamento de Bonnici (2009, p.266) ao dizer que a mulher, nas sociedades 
pós-coloniais, foi duplamente colonizada, evidenciando que esta segunda colonização 
se dá por uma tradição que as relega – pelo menos à maioria delas - a um locus de 
subordinação e reificação. Por outro lado, ao tomar os exemplos de Lueji e de Lu, 
depara-se com um modelo de mulher “marcada pela insubordinação aos referidos 
paradigmas [de opressão masculinos], por seu poder de decisão, dominação e 
imposição” (ZOLIN, 2009, p.219), o que atesta uma subversão do poder tradicional e 
legitimando esta possibilidade por ser este baseado na invenção.  
 
Conclusões 
Considerando os textos arrolados, acredita-se que o termo africanidade pode se 
configurar falho e generalizante na expressão identitária de um continente tão plural 
como a África, o qual é tracejado por variadas expressões culturais, muitas delas, 
determinadas por um poder tradicional enviezadamente constituído.  
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Resumo:  
Marques Rebelo narrou em suas crônicas as transformações pelas quais as cidades 
passaram. Com olhar no mínimo desconfiado sobre o progresso, o autor apresenta uma 
visão saudosista em relação ao passado, que foi sendo pouco a pouco apagado pelas 
construções que vinham dar às cidades ares de modernidade. Nem sempre, para 
Rebelo, o progresso é benéfico, já que muitas vezes ele traz prejuízos de ordem 
cultural, social e econômica a uma cidade. Assim, coube ao cronista registrar as marcas 
do progresso em muitas cidades brasileiras, em especial, as mineiras, estado onde 
viveu o carioca Rebelo e pelo qual ele tinha apreço. Neste trabalho, busca-se 
apresentar a análise de crônicas do livro Cenas da Vida Brasileira (1951), tomando 
como objeto os textos em que é perceptível o olhar saudosista do autor em relação ao 
passado e suas desconfianças sobre o futuro.  
 
Introdução  
O cronista é aquele capaz de captar os olhares mais insignificantes da cidade e 
documentá-lo, de modo que a leitura da crônica possa abrir os olhos do leitor para o 
detalhe que só o cronista percebeu.  
Rebelo não faz somente uma descrição das cidades, antes, porém, tem-se textos com 
acabamento estético e com interesse ideológico, conforme se deseja demonstrar nas 
crônicas que serão analisadas neste estudo, as quais se referem às cidades brasileiras 
diversas, mineiras em especial.  
O cronista encontra na cidade o lugar para cristalizar a percepção que tem da estrutura 
cambiante, fragmentada e fugaz da cidade. Nesse sentido, a crônica que, para alguns, é 
um gênero pequeno, apresenta-se ao leitor a partir de um texto leve e agradável, capaz 
de propiciar a reflexão acerca de sentimentos, sensações e percepções humanas. A 
crônica faz com que a literatura torne-se íntima do leitor, propicia a quebra daquilo que 
parece monumental, grandioso, transformando-o em um texto rápido, mas profundo 
(CANDIDO, 1992).  
 

Materiais e métodos  
A pesquisa tem como suporte o método bibliográfico, o qual consiste em debruçar-se 
sobre materiais teóricos e empregá-los como alicerce para respaldar a análise 
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construída do objeto, a saber, as crônicas do livro Cenas da Vida brasileira, de Marques 
Rebelo. 
 

Resultados e Discussão  
Rebelo mostra a diversidade, a desigualdade e problemas crônicos de toda ordem 
espalhados pelo vasto território nacional. Inserido na segunda geração modernista, o 
autor faz muito bem o papel do intelectual que, ciente dos problemas de seu tempo e de 
seu país, faz da literatura uma forma viva de expressar as tensões do tempo de que 
fala, expressar a consciência de que o subdesenvolvimento de algumas regiões destoa 
dos ares de progresso de outras. São esses aspectos que dão aos textos a brasilidade 
e formam um panorama que percorre as mais diversas cidades e culturas brasileiras. Do 
fato miúdo de cada cidade, daquilo que é banal, cotidiano, o cronista extrai sua matéria, 
que, pela linguagem, alcança outra dimensão, transpondo os limites da banalidade a 
que o fato em si ficaria reduzido. Isso ocorre por conta do acabamento estético dado a 
cada situação, pelo trabalho de criação literária, por meio do qual o escritor reinventa e 
ressignifica a realidade.  
 
Conclusões  
Os aspectos registrados nas crônicas que, por vezes, mais parecem pequenas 
anedotas, haicai ou poemas-piada, confirmam a condição híbrida desse gênero que em 
Cenas da vida brasileira vem revelar sua fertilidade, a permitir que o cronista adentre a 
ironia, o riso e o lirismo, pois essas são as características que delineiam o perfil de 
Rebelo. Quanto ao estilo do autor, a linguagem das crônicas revela um cronista que se 
vale da ironia, para expor a crítica sobre as questões tratadas. Vale-se de um estilo 
moderno, com textos curtos, por vezes, com aspecto de inacabados. Vale-se de um tom 
melancólico, romântico, encantado e desencantado com os espaços descritos, que são 
ora tomados pela noite, ora pelo tom saudosista com que analisa o presente, desejando 
encontrar nele o passado distante. Por fim, marca o estilo do autor um lirismo que tem 
como inspiração a natureza, cenário valorizado como o lugar do equilíbrio, do sossego e 
da paz que, modernizadas, algumas cidades já não podem mais oferecer.  
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Resumo:  
O presente trabalho compreende uma análise de a boneca Emília em uma perspectiva 
de personagem emancipa através de fragmentos retirados da obra A chave do 
Tamanho, de Monteiro Lobato (2005). É atual a discussão sobre a importância da 
literatura infanto-juvenil no cotidiano escolar, uma vez que esta não tem menor valor 
diante às outras modalidades literárias, logo deve ser reconhecida e valorizada, pois 
pode ser usada na formação de leitores. 
 
Introdução  
Às vezes, a expressão “literatura infantil” é associada à ideia de uma literatura menor, 
construída apenas por livros insignificantes e coloridos destinados à distração das 
crianças. Essa falsa imagem pode ser atribuída às primeiras produções destinadas à 
infância, que por estarem associadas à visão da criança como um “adulto em miniatura”, 
constituía-se basicamente de adaptações de obras destinadas ao publico adulto, sujos 
textos eram simplificados, empobrecidos para que o público infantil tivesse facilidade 
para compreendê-los. 
 
Materiais e métodos  
Para realizar tal estudo (análise) optamos por uma pesquisa bibliográfica acerca do 
tema escolhido, bem como o livro A chave do tamanho, de Monteiro Lobato. Dessa 
forma, fizemos um levantamento de alguns teóricos engajados no assunto, tais como 
Ceccantini (2004), Lajolo & Zilberman (2005) e Lajoso & Magalhães (1984). É um 
consenso entre estes que a literatura para crianças menores deve ter suas 
potencialidades valorizadas. 
 
Resultados e Discussão  
Em se tratando da literatura destinada às crianças, a maioria das pessoas relaciona 
essa modalidade literária com personagens infantis (crianças na maioria das vezes). 
Esses personagens em determinadas épocas, eram crianças “normais”: que tinham 
medo de sair de suas casas para viverem aventuras sozinhas, que obedeciam à 
autoridade dos mais velhos, ou seja, o  tipo de criança totalmente dependente dos pais 
como. 
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No entanto, com o grande número de publicações de livros voltados às crianças, 
surgem novas personagens, diferentes concepções de criança. Podemos citar duas 
personagens marcantes que são consideradas emancipadas: Raquel de A bolsa 
amarela, de Lygia Bojunga (1986) e a boneca Emília (Monteiro Lobato). A personagem 
Raquel é uma criança que busca sua identidade. A menina tem três desejos (ter nascido 
homem, escritora e adulta) que não são revelados aos pais por conta de eles não darem 
atenção à garota, e pelo fato de a mesma sentir muito medo de revelá-los. De acordo 
com Ceccantini (2004), esse tipo de narrativa valoriza os conflitos psicológicos e dão 
ênfase à fantasia.  
Segundo Ceccantini (2004), as personagens/crianças, para exteriorizarem suas 
angústias e dúvidas, usam a fantasia, criando amigos imaginários e um mundo 
fantástico (ideal), solucionando, assim, os problemas vividos no mundo real. 
Em contrapartida, a boneca Emília não tem problemas de identidade. No entanto, as 
duas personagens têm um traço em comum: o de estarem sempre questionando, 
buscando a resolução de conflitos próprios, da realidade na qual vivem. São 
personagens contestatórias, isto é, emancipadas. É o que nos revela o seguinte trecho, 
no qual a boneca fica indignada com a situação a qual estava vivenciando: 
 

Esta guerra já esta durando demais, e se eu não fizer qualquer coisa os 
famosos bombardeios aéreos continuam, e vão passando de cidade em 
cidade, e acabam chegando até aqui. Alguém abriu a chave da guerra. É 
preciso que outro alguém a feche (LOBATO, 2005, p. 9). 

 
Assim, podemos dizer que  
 

(...) a fantasia seria um dos elementos do processo de emancipação da 
criança, resultando a obra literária infanto-juvenil em uma contribuição 
importante para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e emocional da 
criança e do jovem, ao possibilitar-lhes a compreensão de si mesmos. 
(CECCANTINI, 2004, p.98). 

 
De acordo com Ceccantini (2004) Lobato “deu” voz às crianças/personagens, 
oferecendo-lhes lugar privilegiado nas narrativas. Foi no final do século XIX e início do 
século XX,  que as personagens e obras receberam outra roupagem, oferecendo ao 
leitor uma nova concepção/leitura de criança. Para Zilberman & Magalhães (1984), 
Monteiro Lobato foi o grande precursor nesse aspecto.  
 Para Lajolo & Zilberman (2005), o sítio, criado por Lobato, não é um espaço limitado, 
pois, na medida em que as personagens, através da fantasia/imaginação, ultrapassam 
os limites rurais, resolvem seus conflitos e transformam a realidade do sítio. A 
imaginação é o meio de realização dos desejos interiores das personagens. 
 
Conclusões  
Podemos dizer que, na contemporaneidade, as crianças possuem, de certa maneira, um 
estilo parecido com o de a boneca Emília. Muito mais conscientes de suas atitudes, 
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deveres e direitos, os (a) pequenos (a) se autoafirmam, agem, sem necessariamente, 
recorrerem aos adultos. Dessa forma, as crianças buscam, através da fantasia, resolver 
conflitos existentes na realidade. Elas vivem as fantasias e voltam para a realidade com 
respostas para seus questionamentos. A literatura infanto-juvenil auxilia no 
desenvolvimento cognitivo, emocional e afetivo das crianças/personagens. Assim, 
devemos permitir, cada vez mais, o contato de as crianças menores com essa 
modalidade de literatura, pois, além de incentivarmos a leitura, estaremos formando 
leitores/sujeitos críticos, autônomos. 
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Resumo:  
A violência tem sido tema recorrente da narrativa contemporânea, tendo o espaço 
urbano como cenário como lócus de sua representação no cenário da vida moderna, a 
qual esta permeada de conflitos, crises existenciais e intolerância ao outro. A partir da 
leitura do romance Valsa Negra, de Patrícia Melo, percebe-se certa figuração da 
violência expressa por meio da composição da personagem central da narrativa.  
  
Introdução  
Este estudo compõe parte do trabalho de conclusão de curso de graduação, voltado 
para análise da figuração da violência na literatura brasileira contemporânea, 
particularmente a partir da obra Valsa Negra, Patrícia Melo, publicada em 2003. Neste 
recorte, apresenta-se, à luz de Michaud (1990), Lins (1990), Pellegrini (2005), Resende 
(2008), Schollhammer (2011), dentre outros, uma análise da construção da personagem 
principal, também narrador, destacando-se sua relação com o espaço urbano no qual se 
insere. 
Patrícia Melo é autora contemporânea, que estreou nas letras nacionais com a 
obra Acqua Toffana(1994),O Matador(1995), Elogio da Mentira(1998), Inferno(2000),  
Valsa Negra(2003),Mundo  Perdido(2005) ,Jonas, o compromanta (livro este ,em que a 
autora faz homenagem ao escritor Rubem Fonseca, considerado pela crítica o grande 
influenciador da autora) ,também escreveu Ladrão de Cadáveres(2010) ,Escrevendo no 
Escuro(2011).Recebeu  o prêmio Jabuti (2000) LiBeraturpreis em Frankfurt-
Alemanha(2013) ,em suas obras a autora tematiza a violência urbana  relacionando-a 
com as diversas facetas em que ela se apresenta. 
 

Materiais e métodos  
A metodologia utilizada é a de pesquisa bibliográfica. Para a análise, optou-se, 
inicialmente, pela leitura do romance contemporâneo Valsa Negra, de Patrícia Melo. A 
partir disso, a pesquisa se deu em nível bibliográfico, com análise de conteúdo. 
 

Resultados e Discussão  
Valsa Negra foi publicada em 2003 e trata de um romance narrado em 1ª pessoa pelo 
próprio protagonista, um maestro bem sucedido , casado com uma violinista judia , trinta 
anos mais jovem. O narrador- personagem parece traçar o próprio perfil ao leitor, 
apresentando ter consciência de que age erroneamente impulsionado por seu ciúmes e 
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obsessão, sentimentos estes incontroláveis a ponto de o  levar a perder tudo  que julga 
ser importante: a filha, a orquestra, a esposa , a própria vida e a trama acaba 
culminando com um fim trágico o suicídio do Maestro 
Percebe-se na narrativa, na figura do personagem central, um indivíduo em crise, 
desajustado psicologicamente, descontente e, sobretudo, influenciado pelo cenário 
urbano, que extravasa suas tensões sob forma violenta, como se vê em: “[...] Pensei em 
dizer algo bom para nós dois, algo que nos unisse, mas não sei o que aconteceu, o 
barulho me atordoava, e eu só conseguia sentir mais raiva” (2003, p.35).  
Segundo Lins, “[...] faz parte das características do homem a incapacidade de viver 
qualquer espécie de pressão sem alguma reação” (1990, p.51). Sendo assim , o suicídio 
da personagem aparece como uma mecanismo defesa ou fuga, pois  o mesmo se 
encontra uma situação limite em que nada mais tem sentido para ele, e com isso num 
ato extremo se torna vítima da própria violência. 
Com isso nota-se que embora o Maestro seja um homem culto e pertencente a uma 
cultura erudita , revela seu descontentamento com a vida conjugal sob forma de 
violência que é descarregada de diversas formas sobre aqueles que estão ao seu redor 
com menciona Lins: [...] Pode-se dizer, exagero, que o novo homem cedeu lugar ao 
homem violento, um tipo que luta contra todos os habitantes da cidade (LINS, 1990, 
p.51).  
Deste modo ,conceituando a violência como um comportamento que causa 
intencionalmente dano ou intimidação moral a outra pessoa ,podendo invadir a 
autonômia, a integridade física, psicológica  ,ou simplesmente  agredindo  o outro, com 
isso, é possível perceber  uma apresentação  diferenciada da violência urbana  que se 
dá de modo sútil e quase imperceptível no romance Valsa Negra  de Patrícia Melo . 
Assim ,considerando a proposição de Michauld”[...] podem haver tantas formas de 
violência quantas forem as espécies de normas (MICHAUD,1990,p.8).  
 
Conclusões  
Este texto buscou apresentar algumas considerações iniciais, recorte de pesquisa em 
andamento, sobre a temática da violência presente na narrativa contemporânea de 
Patrícia Melo, ainda que possa parecer ao leitor em alguns momentos de forma tolerável 
ou despercebida, como aponta Michaud (1990). Na obra, além dos nuances de 
violência, nota-se que a figura da personagem O Maestro é a representação do homem 
moderno que vive em crise e sente-se desajustado ao novo modo de vida conturbado 
da metrópole, ou seja, percebe-se um sujeito que não se adequa ao novo mundo e suas 
tensões e, em consequência, descarrega suas tensões de modo violento, expressando 
a violência contida em seu universo interior. 
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Resumo:  
A violência é utilizada como temática de narrativas desde há muito tempo, todavia é 
perceptível um movimento de exacerbação e espetacularização desta temática nas 
últimas décadas, principalmente após os anos de 1990, quando livros como Estação 
Carandiru, de Dráuzio Varella e Cidade de Deus, de Paulo Lins foram publicados. 
Aceitos por parte da crítica literária e sociológica, estas obras passam a fazer parte de 
acervo de várias bibliotecas, obtendo grande acolhida por parte do público leitor. 
Partindo destas considerações, esta comunicação tem como objetivo investigar de que 
modo a temática da violência se apresenta em duas das obras que compõem o acervo 
da Biblioteca Cidadã, projeto do Governo do Estado do Paraná que objetiva promover “a 
democratização do conhecimento”. 
 
Introdução  
Este estudo apresenta um recorte nas investigações do projeto A representação da 
violência na literatura brasileira contemporânea, financiado pela Fundação Araucária, 
que objetiva, dentre outros aspectos, a análise de algumas produções narrativas 
contemporâneas e seus processos de recepção, tendo como foco certos mecanismos 
de representação de temas ligados à violência. Um dos focos de estudos do projeto, 
pensando em processos de recepção, é o acervo da Bilioteca Cidadã, política pública de 
incentivo à leitura implementada pelo estado do Paraná, em uma ação conjunta da 
Secretaria de Estado da Cultura com as prefeituras dos municípios. De acordo com o 
sítio oficial da Secretaria da Cultura, “[...]. As Bibliotecas Cidadãs têm por objetivo 
oferecer aos municípios paranaenses um equipamento cultural que promova a 
democratização do conhecimento, pelo acervo de livros [...]” (PARANÁ, 2014). 
Considerando o conceito de democratização do conhecimento citado e a afirmação de 
Pierre Bourdieu (2011), que considera as bibliotecas como um espaço de legimitação 
dos bens culturais, a proposta deste estudo é o de discutir de que modo narrativas como 
Estação Carandiru, de Dráuzio Varella e Falcão: mulheres e o tráfico, de Celso Athayde 
e MV Bill, se utilizam do mote da violência para construir uma narrativa que passeia 
pelos cenários do presídio e da favela buscando construir um discurso legítimo que 
(ap)represente os moradores destas localidades. 
 

Materiais e métodos  
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A metodologia utilizada é a de pesquisa bibliográfica. Para a análise, optou-se, 
primeiramente, por ler as obras Estação Carandiru, de Dráuzio Varela e Falcão: 
mulheres e o tráfico, de Celso Athayde e Mv Bill. A partir disso, a pesquisa se deu em 
nível bibliográfico, com análise de conteúdo, à luz de estudos de Bordieu (2011), Helena 
(2008), e Pellegrini (2008), dentre outros.  
 

Resultados e Discussão  
As narrativas ficcionais produzidas nas últimas décadas do século XX possuem algumas 
características próprias. Dentre elas, por exemplo, é destacada por estudiosos, como 
Tania Pellegrini (2009), a tematização da violência como dominante, especialmente com 
um caráter de denúncia social. 
Apresentando uma grande quantidade de imagens sanguinolentas e representação 
realística da violência em suas diversas manifestações: física, social, psicológica, etc., 
as narrativas produzidas após 1990 dão início a uma produção cultural que será o 
principal alimento da sociedade do olhar (HELENA, 2009, p.11). Na sociedade do olhar, 
o voyeurismo é a principal característica. Entretanto, conforme afirma a estudiosa, “[...] 
Na sociedade do olhar, todos espiam, mesmo que não voluntariamente, o que não quer 
dizer que enxerguemos melhor” (Idem).  
É influenciado por este desejo de olhar o outro de dentro, mesmo não estando tão 
distante, que são produzidas narrativas emblemáticas para a cultura narrativa brasileira, 
dentre elas as produções de Dráuzio Varella, Estação Carandiru, e de Celso Athayde e 
MV Bill, Falcão: mulheres e o tráfico. Apresentando narrativas híbridas, impossíveis de 
afirmar se romance-reportagem, documentário ou qualquer outra classificação, 
demonstram a vida por detrás da criminalidade, seja na prisão, seja no retrato das 
mulheres que vivem nas favelas do Brasil, tendo o culto a representação da violência 
como principal ingrediente.  
Ainda que as obras tenham aproximadamente oito anos de diferença entre os 
lançamentos (a primeira de 1999 e a segunda de 2007) tais narrativas são convergentes 
no intuito de demonstrar a vida e as relações humanas em setores da sociedade 
brasileira que antes não eram contemplados. Para Pellegrini (2009, p.178), a 
observação destes cenários, ou melhor, deste mundo paralelo, é “uma atração 
inescapável, [e] desperta [...] o terror e a piedade ancestrais”, justificando, desta forma, 
o interesse da população por tais narrativas. 
Estação Carandiru é uma narrativa construída a partir do contato de Dráuzio Varella 
com os presos da penitenciária de São Paulo, a qual dá nome à obra. Coletadas após 
os dez anos que o médico trabalhou no Carandiru, a narração, que se afirma ficcional, 
apresenta história e relatos da vida dos presos, dentro e fora da cadeia, seus contatos 
com a vida do crime e, consequentemente, com a violência que dela emana.  
Por sua vez, Falcão: mulheres e o tráfico é resultante da transcrição de entrevistas feitas 
com mulheres – mães, esposas, namoradas, traficantes – quando da produção do 
documentário fílmico Falcão: meninos do tráfico. Se na primeira obra existe uma 
preocupação em firmar-se enquanto ficcionalidade, aqui o tom de legitimação de voz, ou 
seja, a necessidade de se fazer fidedigno, ou mesmo documental, impera.  
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Considerando a posição de seus narradores, homodiegéticos nas duas obras, as 
narrativas aqui analisadas possuem uma representação da violência amenizada pelos 
filtros de seus narradores, que buscam dar voz e, ao mesmo tempo, humanizar seus 
personagens. Aqui, a violência “não precisa ser exacerbada ao limite” (PELLEGRINI, 
2009, p.199), pelo contrário:  

 

[...] é a palo seco: curta, direta, e instantânea; existe nela uma lógica 
específica, na medida em que, de acordo com a narrativa, a todo efeito 
corresponde uma causa explicitada no próprio universo retratado, ou 
seja, existe uma explicação e uma justificativa, inerentes àquele universo 
ou à vida fora dele. (Idem) 

 
Conclusões  
As obras aqui analisadas são produtos oriundos da indústria cultural brasileira e, por 
este motivo, tendem a preocupar-se em atender o gosto do público que dela desfrutará. 
Ao inseri-las no acervo de um programa de políticas públicas para a promoção da 
leitura, intui-se uma procura em firmá-las como bens culturais de uma determinada 
cultura, o que, de certa maneira, acontece, pois tais narrativas - ao integrarem uma 
instância de legitimação, no caso a Biblioteca Cidadã, que é entendida por muitos como 
“local de cultura” - ganham aura de literatura e, consequentemente, arte.   
Considerando a proposição feita por Lucia Helena (2009) sobre a existência de uma 
sociedade do olhar, é nítida a inserção destas obras em um rol de produção que vise a 
atender a demanda deste público e, por isto, a existência de uma constante adaptação 
de obras narrativas para o cinema, em filmes ou documentários, ou vice-versa. A 
violência está presente, como em toda a produção destinada à cultura massiva do fim 
do século XX e início do XXI, mas se apresenta em matizes mais brandos e menos 
agressivos, tornando a representação mais digerível, mas não menos espetacularizada 
ou mais estética.  
Desta forma, concluímos que as narrativas encontradas no acervo da Biblioteca Cidadã, 
especialmente as utilizadas como corpus desta pesquisa, ao utilizar o mote da violência, 
servem, principalmente, a um propósito maior: atender a uma demanda do mercado de 
bens culturais, o qual se relaciona diretamente com o mercado editorial. Assim, atendida 
a necessidade de consumo cultural imposta pela sociedade do olhar, o que resta são 
narrativas nas quais o sangue, se não esguicha, pinga, para a satisfação de seus 
leitores/voyeurs. 
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Resumo:  
O escritor amazonense Milton Hatoum ao longo de sua trajetória vem se destacando por 
seu modo de escrita contemporânea. Sua multiplicidade de temas gerou grande acervo 
de publicações, proporcionando obras com muita qualidade estética para a literatura 
nacional. Privilegiando a região Amazônica e sua cultura cosmopolita, faz a passagem 
do local para o universal e surge em meio ao processo de modernização tanto do país 
quanto da literatura, com temas tradicionais incluindo dramas do núcleo familiar. Seus 
romances apresentam algo novo, pois revisitam com habilidade e traços particulares os 
referidos temas numa ambiência peculiar, construída pela memória, amparada pelo 
tempo da lembrança e do esquecimento. Este texto, recorte de pesquisa maior em nível 
de mestrado, apresenta breve abordagem de duas obras do autor, Relato de Um Certo 
Oriente (1989) e Órfãos do Eldorado (2008), tendo como escopo estudos sobre fronteira 
e memória utilizando-se do referencial teórico: Sandra Jatahy Pesavento: Fronteiras do 
Milênio (2001), Milton Hatoum: Literatura e Memória: Notas sobre Relato de um Certo 
Oriente (1996). Com enfoque na identidade e tipo de narrador, utilizando Karl Erick 
Schollhammer: Ficção Brasileira Contemporânea (2011), e Stefania Chiarelli: Vidas em 
trânsito: as ficções de Samuel Rawet e Milton Hatoum (2007), entre outros teóricos. 
 
Introdução  
Milton Hatoum nasceu no dia 19 de agosto de 1952 em Manaus, Amazonas, é um dos 
maiores escritores brasileiro da atualidade. Descendente de libaneses conviveu com a 
cultura, religião e tradição dos árabes e dos judeus. Na adolescência mudou-se para 
Brasília e tempo depois ingressou na Universidade de São Paulo e fez pós-graduação 
na Universidade de Paris. Quando concluiu seus estudos voltou a Manaus e passou a 
dar aulas de língua e literaturas francesas na Universidade Federal do Amazonas. Aos 
37 anos escreveu seu primeiro romance: Relato de Um Certo Oriente. Escrevia vários 
contos para revistas e jornais e após onze anos escreveu seu segundo romance 
intitulado: Dois Irmãos.  Cada obra de Hatoum é uma mistura de lembranças, 
confissões e experiências baseadas no contexto sociocultural e do oriente. Seus últimos 
romances são: Cinzas do Norte (2006) e Órfãos do Eldorado (2008) e, em 2009, 
publicou um livro de contos intitulado A Cidade Ilhada. 
Aclamado pela crítica literária e ganhador de diversos prêmios com seus romances, o 
autor é considerado como um dos nomes que certamente marcará a produção do final 

http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sandra+Jatahy+Pesavento%22


 

Universidade Estadual do Norte do Paraná  
CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 

 

     
© 2014 GP CRELIT  

 

In: ANAIS DO III COLÓQUIO DE PESQUISA EM LITERATURA.  

                                 Cornélio Procópio: UENP, 2014. Versão preliminar Página 43 
 

do século passado e destes primeiros anos do século XXI.  Com uma escrita 
contemporânea, explora temas atuais e dramas familiares, todos atrelados à memória 
na ambiência exótica do estado do Amazonas. 
É neste cenário que este estudo, parte integrante da dissertação do curso de pós-
graduação de Letras em Estudos Literários da Universidade Estadual de Londrina 
(UEL), aborda aspectos relacionados à memória e ao conceito de fronteira em dois de 
seus romances: Relato de Um Certo Oriente(1989) e Órfãos do Eldorado(2008). 
 

Materiais e métodos  
A metodologia utilizada é a de pesquisa bibliográfica, com análise de conteúdo. Os 
resultados serão apresentados pela leitura e análise de bibliografia específica sobre 
literatura contemporânea, pós-modernismo, memória, fronteira e regionalismo na 
literatura brasileira, aplicadas na análise literária dos romances. 
 

Resultados e Discussão  
A proposta deste trabalho é a de investigação sobre o modo como suas obras dialogam 
com certa tradição na literatura brasileira, bem como sobre o uso do recurso discursivo 
da memória em suas narrativas, aliadas à exploração de contrastes entre diferentes 
culturas.   
A escolha recai sobre Relato de Um Certo Oriente (1989) e Órfãos do Eldorado (2008). 
No primeiro, temos uma narradora inominada que retorna à sua cidade natal após 
quase vinte anos, e ao se deparar com sua antiga residência, sua memória é ativada e 
ela passa a relatar fatos que marcaram sua vida. Já, no segundo, Arminto Cordovil 
relata suas lembranças de uma vida frustrada, cheia de rancor e desilusão, com seu 
grande amor Dinaura e seu pai, que desde criança o rejeita, pois ao nascer sua mãe 
morre com isso seu pai coloca a culpa da morte nele. Ambos os romances são 
marcados pela memória e a diluição das fronteiras, visto que as histórias se passam em 
Manaus, mas há sempre menção a diversos povos e culturas estrangeiras. 
A análise de ambos os romances, em fase preliminar, indica que seus narradores são 
seres fragmentados que se utilizam da memória para, talvez, encontrar suas identidades 
perdidas através de dramas familiares e suas impossibilidades. O uso da memória nos 
remete a descrição de fatos exatos, entretanto não se pode afirmar com certeza a 
veracidade dessa memória, uma vez que seus narradores são seres cheios de conflitos 
e dramas emocionais. A veracidade dessa memória se dá pela riqueza dos detalhes nas 
narrativas, todavia há severas lacunas que impossibilitam a junção dos fatos numa 
sequência cronológica. 
Apontando a questão da fronteira - no sentido dicionarizado apenas conceituada como 
limite - nos romances de Hatoum, podemos compreendê-la além da noção espacial, 
geográfica, mas também culturais, nas quais observa-se um desenho nesse espaço 
ficcional mesclando-se memórias da infância do próprio autor com o espaço amazônico, 
em um entrelaçamento entre espaços culturais,  religiosos,  políticos e  literários. 
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Conclusões  
O trabalho está em nível inicial, em fase de desenvolvimento de leituras teóricas e 
análise dos romances. Todavia, é possível afirmar que Hatoum opera em suas 
narrativas um discurso que mescla ficção, realidade, mitos, que, em conjunto, 
constituem identidades e subjetividades híbridas, valendo-se de relatos memorialísticos 
para redimensionar variadas fronteiras. 
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Resumo:  
A partir de projeto de pesquisa coordenado pela Profa. Ana Paula F. Nobile Brandileone, 
“A representação da violência na produção contística brasileira contemporânea”, o qual 
analisa um conjunto de obras e autores do gênero conto entre os anos de 1990 e 2010, 
esta comunicação tem como objetivo investigar e analisar o diálogo que os contos “O 
Pânico” e “A Rosa Encarnada”, inseridos no livro Brincar com armas (2000), de Pedro 
Salgueiro, estabelecem  com a narrativa policial. A análise dos contos será realizada a 
partir de referenciais teóricos sobre a literatura brasileira contemporânea, bem como 
estudos teóricos que analisem a produção pós-moderna e contemporânea, dentre eles 
Beatriz Resende (2008), Tânia Pellegrini (2008), Walnice Nogueira Galvão (2005), Yves 
Michaud (1989), Sandra Lúcia Reimão (1983). 
 
Introdução  
Este estudo apresenta um recorte nas investigações do projeto A representação da 
violência na produção contística contemporânea, coordenado pela Profa. Dra. Ana 
Paula F. Nobile Brandileone (UENP-CCP), que objetiva, dentre outros aspectos, analisar 
um conjunto de obras e autores do gênero conto entre os anos de 1990 e 2010, a fim de 
investigar como se dá a representação discursiva do tema da violência, bem como 
contribuir para produção de fortuna crítica sobre o autor a ser analisado. 
Tentando encontrar rótulos precisos que facilitem a tarefa de classificar a prosa 
brasileira contemporânea, tornou-se comum e banal adjetivá-la como plural, múltipla, 
fértil, híbrida, etc, como se estes termos não tivessem sido aplicados em qualquer outro 
período da história da cultura e da literatura. À luz da constatação de que a 
simultaneidade ou concomitância no tempo de formas diferentes ou opostas (ou a 
discordância de formas num mesmo tempo) é uma marca do desenvolvimento das 
formas artísticas, pode-se dizer, entretanto, que é possível apontar algumas linhas de 
força na produção narrativa contemporânea, o que não necessariamente conduz para a 
exclusividade dessas marcas. Um delas é a reabilitação de gêneros populares no século 
XIX, como o romance policial e o histórico. (BRANDILEONE, 2013). 
 
Materiais e métodos  
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A metodologia utilizada é a de pesquisa bibliográfica. Para a análise, optou-se, 
primeiramente, por ler a obra Brincar com Armas, de Pedro Rodrigues Salgueiro, com o 
objetivo de selecionar os contos a serem analisados. A partir disso, a pesquisa se deu 
em nível bibliográfico, com análise de conteúdo, à luz de estudos de Beatriz Resende 
(2008), Pellegrini (2008; 2004),  Walnice Nogueira Galvão (2005), Reimão (1983) dentre 
outros. 
 

Resultados e Discussão  
Segundo Reimão (1983), o tipo mais divulgado de narrativa policial, é a narrativa policial 
de detetive ou romance de enigma, pois o porto de partida desse gênero é sempre uma 
dada situação de enigma que, por sua vez, atua como elemento desencadeador da 
narrativa. Desse modo, quando tal enigma é solucionado, a narrativa se encerra. Os 
contos “O Pânico” e “A Rosa Encarnada” não podem ser considerados narrativas 
policiais na íntegra, porém, possuem elementos configuradores desse gênero. Segundo 
Reimão (1983), toda narrativa policial “apresenta um crime, um delito, e alguém disposto 
a desvendá-lo, mas nem toda a narrativa em que esses elementos aparecem pode ser 
classificada como policial” (1983, p.8). No caso dos contos em questão, a figura do 
detetive está ausente, todavia, as pistas e o enigma podem ser identificados no decorrer 
da leitura. 
Os dois contos citados narram a mesma história, que se constroem em torno dos 
mesmos acontecimentos e do mesmo conteúdo semântico que, entretanto 
(re)apresentam-se sob formas estruturais diferentes. No primeiro conto, “O Pânico”, o 
autor mostra uma escrita semelhante à narrativa policial clássica, pois existe o 
suspense, a expectativa e o desvendamento dos acontecimentos. Já no segundo conto, 
“A Rosa Encarnada”, não há o desvendamento nem a solução do enigma, apenas o 
suspense permeia a narrativa, já que o crime não é desvendado, ficando a cargo do 
leitor preencher as lacunas. 
 
Conclusões  
Ao contrário de muitas narrativas contemporâneas que exibem a violência carregando 
nas tintas, promovendo o que Tânia Pellegrini chama de “pedagogia da violência” que, 
gerida pela indústria cultural, visa à representação da violência pelo excesso de 
realismo, isto é, “por meio do excesso, da exacerbação, transformando-se assim em 
espetáculo” (2004, p.26), a violência em Pedro Salgueiro, especificamente nos contos 
“O Pânico” e “A Rosa Encarnada”, se dá de maneira menos brutal e realista. De um lado 
porque se vale de elementos da narrativa policial para narrar a história e a sucessão dos 
acontecimentos e, de outro, porque é expressa com lirismo, dada a ambiguidade e o 
caráter metafórico com que o autor constrói a representação da violência, sobretudo em 
um dos contos, “A Rosa Encarnada”.  
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Resumo:  
Esta contribuição tem como objetivo apresentar aos participantes do congresso uma 
possibilidade de leitura do texto Amelia and the Dwarfs (1870), da escritora inglesa 
Juliana Horatia Ewing (1841-1885), com enfoque em sua composição. Para a 
consecução desse propósito, elegemos como aporte teórico a metodologia de análise 
narratológica do texto literário, conforme apresentada por Peter Barry (1995). 
Verificaremos, portanto, quais mecanismos desse texto são recorrentes em outras 
narrativas. 
 
 
Introdução  
Juliana Horatia Ewing (1841-1885) foi uma célebre escritora inglesa, cujo trabalho foi 
publicado ao longo da segunda metade do século XIX, período referido como a “Idade 
de Ouro da Literatura Infantil”, devido à quantidade de textos imaginativos que surgiram, 
sobretudo, nas Ilhas Britânicas. Contribuinte primária da revista de sua mãe, também 
bastante conhecida pelo seu trabalho com literatura infantil, Margaret Gatty (1809-1873), 
ela escreveu diversos contos de fadas e histórias domésticas. Seu trabalho influenciou 
autores como Rudyard Kipling (1865-1936) e E. Nesbit (1858-1924). Em Amelia and the 
Dwarfs, que brevemente trabalharemos, acompanhamos um recorte sincrônico que é 
feito na vida da agressiva Amelia, de oito anos, que após aterrorizar seu cachorro, sua 
mãe e os amigos gentis dela, vai parar em um outro mundo, controlado por duendes, 
que a obrigam a fazer diversos trabalhos domésticos. 
 

Materiais e métodos  
Utilizaremos como aporte teórico para apresentar a possibilidade de leitura de Amelia 
and the dwarfs a análise narratológica, uma vez que, como pretendemos dissertar sobre 
a organização e as relações internas da narrativa, ela nos auxiliará no estudo dos 
princípios de composição desse texto, que são comuns em outras obras. Podemos 
definir, resumidamente, como objetivo dessa crítica literária, segundo Peter Barry 
(1995), “the study of how narratives make meaning, and what the basics mechanisms 
and procedures are which are common to all acts of story-telling” (p. 214). Uma história 
truncada da narratologia, para o autor, é centrada em três grandes autores: Aristóteles 



 

Universidade Estadual do Norte do Paraná  
CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 

 

     
© 2014 GP CRELIT  

 

In: ANAIS DO III COLÓQUIO DE PESQUISA EM LITERATURA.  

                                 Cornélio Procópio: UENP, 2014. Versão preliminar Página 49 
 

(384 a.C.-322 a.C.), Vladimir Propp (1895-1970) e Gérard Genette (1930-), os quais 
utilizaremos alguns dos conceitos para montar este trabalho. 
 

 

Resultados e Discussão  
As trinta e uma “funções” (ações possíveis) que Propp constrói a partir de seu corpus, 
conforme publicadas em The morphology of the folktale (1928) nos ajudam a 
acompanhar os passos de Amelia em sua aventura. Podemos, a partir delas, tomando 
como ponto de partida o segundo segmento do texto, “Under the haycocks”1 apresentar 
a fábula da seguinte forma: “11. the hero2 leaves home”, em que a protagonista é levada 
pelos anões até o mundo deles; “12. The hero is tested, interrogated, attacked, etc., 
which prepares the way for his receiving either a magical agent or a helper”, referente 
tanto às desventuras morais pelas quais a menina é submetida pelos personagens 
mágicos, quanto à prisioneira (a ajudante), única personagem que está a favor dela, 
ensina e ajuda a protagonista a realizar suas tarefas, e depois como deve fazer para 
voltar para casa; “13. The hero reacts to the actions of the future doner”: a partir do que 
ouve da escrava dos anões, Amelia começa a agir de modo a manipular a confiança 
deles, para que a levem para o mundo dela novamente, em que deve encontrar um 
trevo-de-quatro-folhas, objeto mágico que a levará embora; então “14. The hero 
acquires the use of a magical agent”, a menina encontra o trevo e “20. The hero 
returns”.  
Quanto às categorias de Genette, podemos dizer, primeiramente, que quase há quase 
um equilíbrio entre os modos mimético e diegético. Portanto, ora a narração é menos 
aparente e o desenvolvimento da história constrói a ilusão de presença imediata, em 
que o narrador cede lugar para que as personagens interajam sem sua mediação, entre 
diálogos em forma de cenas, ora a visualidade é menor e as ações praticadas pelas 
personagens acontecem por meio de uma mediação que não é oculta e há uma clara 
tendência ao resumo. As ações, portanto, partem-se pela elipse. A narradora 
heterodiegética é a fonte de uma história que é tradicional, transmitida por mulheres de 
geração para geração, conforme podemos depreender do início do texto, em que ela 
nos informa que estamos diante de uma história moralizante. Sua focalização recai 
sobre Amelia, única personagem que, além de sabermos o que faz e diz (focalização 
externa), também sabemos o que pensa (focalização interna), por quem modifica seu 
julgamento, como podemos observar na primeira, em que aponta os defeitos da 
personagem e na terceira segmentação, em que aponta suas qualidades.  
Essas questões nos levam a pensar nos três elementos essenciais que uma fábula deve 
ter para Aristóteles: “hamartia”, “anagnorisis” e “peripeteia”. A primeira, a falta que move 
toda a história, é facilmente identificada no primeiro segmento do texto: trata-se da 
cegueira moral da criança, que desperdiça, agride e destrói; mimada, faz tudo a seu bel 
prazer. O momento de autorreconhecimento, ou “anagnorisis”, é aparente no segundo 

                                                 
1
 O primeiro é apenas uma apresentação da protagonista e de seus maus costumes.  

2
 Amelia não é uma heroína. Estamos, nesses casos, adaptando livremente o material do autor. 
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segmento, em que a ação principal acontece: no mundo dos anões, Amelia começa a se 
transformar na perfeita criança vitoriana. A “peripeteia”, a mudança de fortuna, acontece 
durante as passagens de segmentos: a personagem do primeiro em nada se parece 
com a do terceiro; essa fortuna não é, portanto, restaurada, mas modificada. De 
agressiva, a criança, depois de toda punição, passa a ser boa e gentil.  
 
 
Conclusão 
O interesse da narratologia está nos aspectos em comuns entre todas as narrativas, não 
do que há de único e original nelas. Aristóteles nos direcionou ao que há de 
fundamental na narrativa, o sistema de Propp à superfície da fábula e o material de 
Genette em como ela é contada. Portanto, analisado através dessa vertente da critica 
literária, pudemos melhor observar quais os elementos de composição textuais 
presentes em Amelia and the dwarfs são recorrentes nas demais narrativas.  
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Palavras-chave: Nove noites. Bernardo Carvalho. Romance brasileiro 
 

Resumo:  
Este trabalho apresenta algumas impressões de leitura literária e teórica além de alguns 
tópicos de desenvolvimento de pesquisa realizados pelas alunas integrantes do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Pesquisa para o Ensino Médio (PIBIC-
EM) no período letivo de 2013/2014. Objetivamos apresentar seu ingresso no programa 
e as atividades de leitura, análise e pesquisa desenvolvidas até o momento. Tais 
atividades estão relacionadas ao projeto de pesquisa referente ao gênero policial e suas 
transgressões em romances contemporâneos. Para tal enfoque, o trabalho centra-se, 
especialmente, na pesquisa acerca da obra Nove Noites (2002), de Bernardo Carvalho 
e a criação e manutenção do blogue Novenoiteseseuslabirintos. 
 
 
Introdução  
O PIBIC-EM é um Programa Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
para o Ensino Médio mantido pela Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq). Os objetivos do programa são: 1) Fortalecer o processo de 
disseminação das informações e conhecimentos científicos e tecnológicos básicos, e 2) 
Desenvolver atitudes, habilidades e valores necessários à educação científica e 
tecnológica dos estudantes. Os alunos selecionados devem provir do Ensino Médio e de 
instituições que participem do programa, além de participar regularmente das atividades 
do programa. 
A pesquisa que apresentamos engloba a ação de três estudantes do Ensino 
Médio/Profissionalizante do Colégio Estadual Rui Barbosa. Duas delas foram, em ano 
anterior, bolsistas dessa modalidade de programa e integraram projeto de pesquisa na 
área do curso de História, do CCHE – Campus Jacarezinho, da UENP. Atualmente, no 
ano de 2014, duas delas foram substituídas por terem concluído o Ensino Médio e 
Integrado. As alunas  integrantes do programa encontram-se sob a orientação da 
Professora Doutora Adenize Franco e participam do projeto de pesquisa intitulado 
“Literatura e Resistência em tempos de Globalização: A Ficção Contemporânea de 
Bernardo Carvalho e Francisco J. Viegas”, registrado sob o número 1653, no SECAPEE 
da instituição Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP – Campus 
Jacarezinho. Como parte desse projeto, foram selecionados dois aspectos sobre os 
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quais as estudantes deveriam deter especial atenção: o romance brasileiro 
contemporâneo e o gênero policial.  
Em relação ao primeiro aspecto, o romance Nove Noites (2002), do escritor brasileiro 
Bernardo Carvalho, foi indicado como leitura para compreensão dos elementos que 
caracterizam a narrativa contemporânea. Além de apresentar elementos de correlação 
ao gênero policial, que foi apresentado como segundo quesito da pesquisa, a obra é 
caracterizada como referência da nova produção literária realizada no Brasil. Ganhador 
do prêmio de literatura da Biblioteca Nacional e do Portugal Telecom, o romance se 
apresenta como um divisor de águas na carreira de Bernardo Carvalho. Depois de onze 
anos de sua publicação, de considerações elogiosas por parte de espaços da crítica 
literária brasileira e, solicitado, em provas de vestibulares de algumas instituições de 
ensino superior, a obra começa a ocupar um lugar na estante dos livros exponenciais da 
literatura brasileira.  
Quanto ao gênero policial, não é de hoje que se observa a vasta gama de leitores que 
esse tipo de narrativa seduz. O elemento capital do gênero, o processo investigativo, 
provoca o interesse do leitor. Ao instigar e promover a tentativa de resolução do enigma, 
com sugestões de pistas deixadas no caminho da leitura, a narrativa policial tem, desde 
Edgar Allan Poe, sido referência para o gênero romanesco. 
Considerado com o iniciador da narrativa policial, o escritor norte-americano Edgar Allan 
Poe escreveu um ciclo de contos fundamentais para a compreensão do gênero: A carta 
roubada, Os crimes da Rua Morgue, O Mistério de Maria Roget e Tu é o homem. Suas 
narrativas (bem como quase toda sua produção artística) influenciaram a criação dos 
mais variados escritores do gênero policial, tais como Conan Doyle, criador da mais 
famosa dupla de detetives – Sherlock Holmes e Watson – a Jorge Luis Borges que 
ultrapassa essa classificação.  
Desse modo, a pesquisa realizada em conjunto às bolsistas PIBIC-EM, tencionou 
compreender os elementos característicos dessa narrativa como forma de verificar a sua 
presença/ausência (de forma atualizada, readaptada ou transgredida) no romance de 
Bernardo Carvalho. O desenvolvimento, portanto, deu-se conforme as atividades 
enunciadas no segundo tópico. 
 
Materiais e métodos  
No primeiro semestre de 2013, o estudo teórico da pesquisa relacionou-se à 
compreensão do gênero policial a partir da leitura do livro O que é o romance policial, de 
Sandra Reimão. Trata-se de um livro fundamental por apresentar a história do 
surgimento desse tipo de narrativa e explicitar as características que a envolvem e de 
fácil compreensão para as alunas por se tratar de um texto introdutório. Além da leitura, 
as bolsistas realizaram fichamento do texto seguido das discussões sobre os tópicos por 
elas selecionados. Outro texto teórico estudado foi o capítulo sobre o romance policial, 
de Muniz Sodré, integrante de sua obra Teoria da Literatura de Massa. Esse material 
também foi lido e fichado, complementando a leitura do texto anterior de Sandra 
Reimão. 
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Concomintante às discussões teóricas foram realizadas as leituras dos contos de Edgar 
Allan Poe, A carta roubada e Os crimes da Rua Morgue. À leitura e análise do primeiro 
conto, seguiu-se a leitura de O escandâlo na Boêmia, de Conan Doyle para discutir não 
só os elementos da narrativa policial, mas a semelhança entre as temáticas e elementos 
dos contos. Posteriormente foi realizada a leitura e análise do conto capital do escritor 
norte-americano, Os crimes da Rua Morgue. A análise foi feita em conjunto e 
possibilitou a compreensão dos elementos narrativos e do processo de dedução 
evidenciado na narrativa. Ao final dessa parte da pesquisa, as bolsistas realizaram um 
estudo sobre a biografia dos autores para poder situá-los na história literária e 
compreender suas características literárias. 
No segundo semestre de 2013, o desenvolvimento do projeto centrou-se na leitura, 
análise, discussão e coleta de impressões individuais sobre o romance, bem como a 
coleta de artigos, teses, dissertações e resenhas que se detêm sobre a obra Nove 
Noites (2002). Esse processo de investigação fez parte da proposta aceita pelas 
bolsistas para a criação de uma página na internet (blogue), intitulada 
Novenoiteseseuslabirintos que possibilitou a inclusão e divulgação das leituras do 
romance. 
As atividades desenvolvidas atualmente dizem respeito à manutenção do blogue. As 
alunas postaram comentários, fragmentos, impressões de leitura, vídeos do autor sobre 
o romance Nove Noites. Além do desenvolvimento de leituras e discussões em grupo 
sobre as características da literatura contemporânea a partir dos textos críticos de 
Beatriz Resende e Karl Eric Schollammer. Tais textos estimularam a leitura das demais 
obras do autor, desse modo, as alunas dedicam-se, no momento, à leitura, análise e 
composição de impressões sobre os romances Mongólia (2003), O sol se põe em São 
Paulo (2007) e O filho da mãe (2009), e à organização de um painel para divulgação do 
blogue e de suas pesquisas em espaço concedido pelo Colégio Estadual Rui Barbosa. 
 

 

Resultados e Discussão  
Como já referido, a pesquisa em desenvolvimento resultou na criação do blogue 
Novenoiteseseuslabirintos que pode ser acessado no endereço 
<http://novenoiteseseuslabirintospibicem.blogspot.com.br/>. O blogue serve de espaço 
para produção de seus textos de impressão de leitura, postagens de vídeos em que o 
autor fala das obras que estão lendo e, também, para inscrição de passagens dos 
romances ou dos textos teóricos que lhes chamam a atenção. Junto às atividades de 
leitura e análise dos romances e textos de apoio são realizadas reuniões para debate, 
discussão e compreensão das obras lidas. 
 
Conclusões  
O projeto de pesquisa está em desenvolvimento e conforme relato de uma das 
integrantes do projeto, houve crescimento intelectual e motivação para novas leituras 
sobre o autor e sobre o tema. Segundo ela,  

 

http://novenoiteseseuslabirintospibicem.blogs/
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“Inicialmente não foi fácil identificar alguns pontos necessários para uma boa 
interpretação dos textos, porque eu não estava habituada a esse tipo de leitura. 
Mas depois das reuniões, em que analisamos cada parte dos contos, ficou mais 
fácil entender, e os fichamentos da história do romance policial serviram de 
grande ajuda”.  
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Resumo:  
Essa comunicação tem por objetivo analisar o conto “Impotências”, primeira narrativa 
que compõe a obra As Fomes de Setembro (1991), de Marçal Aquino, investigando, 
sobretudo, a representação do indivíduo na era pós-moderna, a  partir do foco narrativo. 
A análise do conto será realizada a partir de referencial teórico sobre a literatura 
brasileira contemporânea, bem como estudos teóricos que analisem a produção pós-
moderna e contemporânea, tendo como ênfase examinar como o autor contemporâneo 
concebe a figura do narrador e como este, por sua vez, elabora a construção do 
personagem.  
 
 
Introdução  
Este estudo representa um recorte nas investigações do projeto A representação da 
violência na produção contística brasileira contemporânea, coordenado pela professora 
Dra. Ana Paula F. Nobile Brandileone, que tem por objetivo analisar um grupo de obras 
e autores do gênero conto, entre os anos de 1990 a 2010, a fim de investigar como se 
dá a representação discursiva da tema da violência, bem como contribuir para a fortuna 
crítica dos autores a serem analisados. Considerando que a produção de Marçal Aquino 
se destaca no cenário literário brasileiro por apresentar uma representação brutal da 
violência, o conto “Impotências”, do livro As Fomes de Setembro (1991), apresenta-se 
como uma quebra desse padrão de escrita, exigindo uma leitura mais atenta e crítica, 
frente à sua produção narrativa. Assim, pretende-se demonstrar, a partir da análise do 
conto “Impotências”, a condição em que se encontra o homem pós-moderno, tendo 
como instrumento de análise estudos de teoria literária, filosófica e sociológica.  
 
Materiais e métodos  
A metodologia utilizada é a de pesquisa bibliográfica. Para a análise, optou-se, 
primeiramente, por ler a obra As fomes de setembro, de Marçal Aquino, com o objetivo 
de selecionar os contos a serem analisados. A partir disso, a pesquisa se deu em nível 
bibliográfico, com análise de conteúdo, à luz de estudos de Resende (2008), Pellegrini 
(2008), Galvão (2005), Hall (2006), Schollhammer (2011), Baumann (2001), Santiago 
(1989), dentre outros. 
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Resultados e Discussão 
 

O conto “Impotências” narra a história de um homem pelo ponto de vista de seu 
sobrinho que, entretanto, adota uma atitude semelhante a de um repórter ou de um 
espectador que narra uma ação “[...] enquanto espetáculo a que assiste (literalmente ou 
não) da plateia, da arquibancada, ou de uma poltrona da sala de estar ou da biblioteca; 
ele não narra enquanto atuante”, afirma Silviano Santiago (1988, p.38), em “O olhar do 
narrador pós-moderno”. Esse distanciamento que move o narrador da narrativa 
contemporânea e que encontra eco no conto em questão, aponta para o recolhimento 
da experiência, da vivência, para dar lugar de destaque à imagem, isto é, à experiência 
do ver, do observar, o que, contraditoriamente, lança luz sobre a palavra, num mundo 
onde ela pouco conta. Há de se destacar ainda que este apoucamento da experiência 
não se limita, entretanto, ao narrador já que ele relata, em última instância a não-vida do 
tio, pois o mesmo da vida não experimentou quase nada. Dessa forma, o narrador que 
deveria narrar ações a partir de um conhecimento que passou a ter delas por tê-las 
observado em outro, no caso o tio, na verdade, transmite uma vida confinada à 
paralisia. 
Levando em consideração a ausência de experiência tanto do narrador quanto do tio, 
embasaremos nossa discussão em textos de caráter filosófico e sociológico. De acordo 
com Stuart Hall em A Identidade Cultural na Pós-Modernidade (2006), há, na atualidade, 
uma espécie de crise existencial, ou uma crise de identidade, gerada pelos rápidos 
avanços e pelas mudanças constantes que as sociedades sofrem, criando, assim, 
indivíduos fragmentados e novas identidades a todo o momento. As antigas concepções 
de identidade foram descartadas e estão em declínio, pois não há mais a transmissão 
da herança cultural entre gerações. Essa crise de identidade a qual se refere Hall 
também é mencionada por Zygmunt Baumann, em seu livro A Modernidade Líquida 
(2001). Para o autor isso se deve a mudanças na individualidade e na forma de 
pensamento, provocada pelo contato, cada vez mais frequente, dos indivíduos com os 
meios de comunicação modernos, gerando, como desdobramento imediato, relações 
cada vez mais artificiais. Nesse contexto, as relações entre as pessoas se tornaram 
fluidas e, não raro, escassas. Na esteira dessas considerações, Tânia Pellegrini, em A 
imagem e a letra (1999), reforça a ideia de que as mais variadas formas de mídia estão 
gradativamente modificando não só a natureza do conhecimento, como também a 
experiência humana. Pois ao invés de nos relacionarmos com a realidade diretamente, 
o fazemos a partir de uma gama cada vez maior de informações mediatizadas, a ponto 
de as coisas só existirem na mente depois de produzidas e/ou veiculadas por esses 
estímulos imagéticos o que, consequentemente, altera as formas de perceber e de 
representar o mundo. 
Hall, em consonância com Baumann, diz que a época pós-moderna fez surgir uma 
forma nova e decisiva de individualismo, no centro do qual se erigiu uma nova 
concepção de sujeito individual e, portanto, de identidade. Isso significa que a 
individualidade nos tempos modernos a individualidade é tanto vivida quanto 
conceptualizada de forma diferente (HALL, 2006, p.25). 
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No que tange ao conto, é latente o excesso de individualidade representado pela figura 
do narrador, e mais perceptível ainda na vivência, ou melhor, na falta dela, no caso do 
tio, lembrando que o narrador conta uma não-história, um não relato, um registro 
informativo de algo que nunca foi. O excesso de individualismo dificulta as relações, e 
isso acontece devido a uma nova concepção de vida moderna na qual as pessoas não 
entendam mais a importância de se relacionar com o outro. É essa falta de contato que 
Baumann chama de modernidade líquida, quando discute as relações sociais como 
sendo fluidas.  
Nesse contexto, o narrador do conto figura o tio como alguém que não viveu, que não 
possuiu experiências, daí uma não-história. Sendo assim, podemos dizer que a 
representação do comportamento pós-moderno personifica-se não só no narrador-
sobrinho, mas também no tio-personagem, um homem que nada fez e que com 
ninguém se relacionava, preso em seu mundo individual. 
 
Conclusões  
A partir do exposto, pode-se dizer que o conto “Impotências” revela a condição de vida 
do sujeito pós-moderno, seja pela figuração do narrador seja pela do personagem. 
Representa, portanto, a vida contemporânea, na qual o contato com o outro é, não raro, 
motivada pela mediação dos meios de comunicação modernos, o que acaba, segundo 
afirma João Manuel dos Santos Cunha, “[...] por disseminar uma nova lógica do olhar e 
de olhar o outro, gerando tipos de comportamento que se caracterizam pelo gozo do 
poder ver e julgar, mas sem a contrapartida de interação com a alteridade” (2011, 
p.202). Associada a este fator, também a nova concepção de individualidade e dos 
laços humanos, de que tratam Hall (2006) e Baumann (2001), gerados pelas 
transformações da vida pós-moderna. 
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Resumo:  
Este trabalho propõe aproximar o filme Persona (1966) de Ingmar Bergman e a crônica 
Persona de Clarice Lispector, publicada no Jornal do Brasil em 1968 e, posteriormente, 
reeditada no livro póstumo A Descoberta do Mundo (1984). Dessa forma, este estudo 
procura relacionar esses dois textos, assim como algumas ideias teórico-filosóficas do 
russo Mikhail Bakhtin, a fim de discutir sobre o conflito vivido pelas personagens do 
filme, bem como a relação das máscaras humanas na formação da individualidade e 
das identidades funcionando na dinâmica dos ambientes sociais. 
 
Introdução  
Em 2 de março de 1968, Clarice Lispector escreveu uma crônica para o Jornal do Brasil, 
a respeito do filme Persona do diretor sueco Ingmar Bergman. O texto, conservando a 
atmosfera clariceana, ainda que claramente destinado a falar sobre o filme de Bergman, 
subverte e extrapola o gênero textual crônica justamente por se negar, já de início, a 
seguir o padrão estrutural correspondente, já que a crônica se propõe a refletir sobre um 
tema atual, uma notícia, um acontecimento (como a lançamento de um filme de um 
diretor famoso, por exemplo) e acrescer a isso uma narrativa reflexiva, na qual é 
discutido um ou dois aspectos do fato ocorrido, escolhidos e destacados pelo autor do 
texto. No entanto, Clarice não faz isso. Considerando sua afirmação que diz “inútil 
querer me classificar: eu simplesmente escapulo não deixando, gênero não me pega 
mais” (LISPECTOR, 1998, p. 13), a escritora parece querer extrapolar também a 
tipologia textual, criando, assim, textos híbridos.  
 

Não, não pretendo falar do filme de Bergman. Também emudeci ao sentir o 
dilaceramento de culpa de uma mulher que odeia seu filho, e por quem este 
sente um grande amor. A mudez que a mulher escolheu para viver a sua culpa: 
não quis falar, o que aliviaria o seu sofrimento, mas calar-se para sempre como 
castigo (LISPECTOR, 1999, p. 80).  
 

Ainda que Lispector afirme que seu proposito não é discutir o filme de Bergman, a 
crônica, homônima ao filme, vai explorar de maneira mais reflexiva algo um dos motes 
principais do filme: a utilização de máscaras sociais. 
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Materiais e métodos  
 

Pesquisa bibliográfica, com análise de conteúdo. Análise comparativa da crônica 
Persona (1968), de Clarice Lispector, e do filme Persona, de Ingmar Bergman (1966), 
com enfoque teórico a partir das leituras de Bakhtin (2003). 
 
Resultados e Discussão  
O texto fílmico de Bergman apresenta o drama da atriz chamada Elisabeth Vogle, que 
emudece abruptamente após encenar a trágica peça Electra de Sófocles. Como 
consequência, interrompe os ensaios e mergulha em um silêncio inexplicável. O marido, 
então, a interna em uma clínica de repouso (uma espécie de clínica de reabilitação 
psicológica e social) e lá ela conhece Alma, uma enfermeira que a acompanha, a pedido 
da médica Margaretha Krook, até uma casa de praia, onde dariam continuidade ao 
tratamento. 
O filme de 1966 relata o drama do silêncio, uma ausência discursiva como um refúgio 
de traumas dos laços de família, uma espécie de crise com a realidade (casamento, 
filho e profissão), além da busca de sua própria identidade. Clarice Lispector, na crônica 
Persona, explora a inexorável necessidade humana de afivelar sobre o rosto cru e nu 
uma espécie de máscara, mesmo que isso signifique em alguns momentos a 
aniquilação da vontade do sujeito, assim como sua própria identidade voluntária. É o 
caso de Elisabeth que, na ausência da fala, mantém sua máscara mesmo diante da 
sufocação de seus valores identitários e ideológicos devido à imposição de critérios de 
conduta pré-estabelecidos. 
As personagens de Bergman estão envolvidas num jogo de aparências e suas 
identidades se mesclam durante o filme. Na ausência da fala de Elisabeth, Alma fala 
pelas duas, revelando o obscuro que percorre em seus seres, a ponto de existir 
momentos em que fica difícil perceber a individualidade de cada uma. Essa relações se 
fundem propositalmente no filme para nos fazer pensar no que realmente é a 
individualidade do ser, de como seria alguém com personalidade transparente.  
Bakhtin (2008), ao falar sobre máscaras de representação humana, relaciona os 
espetáculos teatrais da Idade Média com as festas carnavalescas deste período, pois 
por mais que estas não sejam puramente artísticas se situam entre arte e vida. O 
homem tem necessidade de representar, ser o outro, independente da forma, sempre 
estará na fronteira entre a vida e a arte. 
Lispector reflete sobre tais questões, tomando o filme como ponto de partida para se 
propor a falar de "pessoa" ou "persona" e tecendo considerações sobre as máscaras 
artísticas. Assim, é possível perceber a relação da autora com o próprio ato de escrever, 
no qual também assume que é necessário o uso da representação. "Por que então me 
agrada tanto a ideia de atores entrarem no palco sem rosto próprio? Quem sabe, eu 
acho que a máscara é um dar-se tão importante quanto o dar-se pela dor do rosto" 
(LISPECTOR, 1999, p. 80). 
Em Persona de Lispector, ao levantar questões acerca das máscaras necessárias à 
enformação axiológica do sujeito, das quais a sociedade faz uso indiscriminado, a 
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comparação com o teatro é inevitável, pois a arte teatral é o lugar propício onde é 
possível ser várias pessoas ao mesmo tempo, de acordo com cada situação envolvida. 
Ao vestir uma máscara e assumir uma identidade externa, o indivíduo elabora valores 
discursivos acerca dos papéis que ele mesmo exerce no jogo cênico social, uma vez 
que a máscara aloca o lugar externo do outro na dinâmica interna do sujeito. 
Bakhtin afirma que “partindo de dentro de si mesmo, sem nenhuma mediação do outro 
que ama, o homem nunca conseguiria falar a seu próprio respeito” (2003, p. 47). Dessa 
forma pode-se dizer que o discurso do outro é crucial para a (re)formulação de toda a 
identidade, toda consciência e visão de mundo individual; a face escolhida para 
representar é a forma como se deseja ser visto pelo outro.  
As personagens principais do filme Persona de Bergman, Alma e Elisabeth, estão em 
conflito sobre o parecer e o ser, porém têm a consciência de que o uso da máscara – ou 
máscaras – é extremamente necessário, sendo o parecer um verbo inevitável para as 
identidades sociais. Essa foi a tônica que levou Clarice Lispector a refletir sobre a 
necessidade de representação humana em sua crônica Persona, necessidade na qual a 
máscara se torna uma espécie de proteção no mundo. 

 
Conclusões 
Ao relacionar a crônica de Clarice com o filme de Bergman, fica-nos clara a 
problemática da identidade como tônica de conflito nas relações humanas. As máscaras 
parecem ser a única alternativa no jogo das representações sociais, uma vez que só a 
partir delas que a persona se estabelece como uma figura identitária e discursiva: 
“quando enfim se afivela a máscara daquilo que se escolheu para representar-se e 
representar o mundo, o corpo ganha uma nova firmeza, a cabeça ergue-se altiva como 
a de quem superou um obstáculo. A pessoa é” (LISPECTOR, 1999, p. 81) 
Portanto, é possível inferir que não há pessoas desprendidas de máscaras, pois 
parecem inerentes às identidades representadas pelo ser humano e necessárias seu 
comportamento, uma vez que só se pode dizer algo sobre alguém se for possível 
apontar discursivamente suas ações, para as quais as máscaras lhes conduzem. O 
enfivelamento da máscara é tão necessário que, segundo Clarice, quando “a máscara 
de guerra de vida cresta-se toda no rosto como lama seca” e despedaça-se no chão, “o 
rosto agora nu, maduro, sensível (...) chora em silêncio para não morrer. Pois nessa 
certeza sou implacável: este ser morrerá. A menos que renasça até que dele se possa 
dizer “esta é uma pessoa” (LISPECTOR, 1999, p. 81). 
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Resumo:  
Este artigo objetiva apontar os aspectos que fazem com que Álvares de Azevedo seja 
considerado um dos maiores nome da segunda geração romântica. Propõe-se efetuar 
uma revisão e análise da poesia, da prosa e do teatro de Álvares de Azevedo, buscando 
a apresentação simbólica da figura feminina no contexto de sua produção estética. Para 
tanto, faz-se uma análise dos poemas Dreams! Dreams! Dreams!; Oh! Não Maldigam!; 
Solidão; Meu Anjo, que compõe a obra Lira dos vinte anos, os contos reunidos de Noite 
na taverna e do teatro Macário. Esta é uma pesquisa mais descritiva e analítica, que 
busca fazer uma revisão literária com base em alguns teóricos como Afrânio Coutinho, 
Massaud Moises e Antônio Candido para explicar certos eventos na obra de Azevedo. 
Tais como o amor e medo, bem como, à figura feminina, congregado nos dois polos em 
que gravita a poesia de Azevedo, ou seja, o pólo ultrarromântico acadêmico e o polo 
satírico. Constatando-se que na poesia Azevedo teve duas fase, na primeira sendo mais 
“infantil” de cunho adolescente, e a segunda de cunho mais “macabro”, tendo “ecos” na 
poesia, mas aparecendo de forma predominante na prosa e no teatro. Portanto Azevedo 
em sua busca para retratar a essência do sentimento humano, consegue trabalhar com 
temas tão contrastantes como o amor e a morte, o sublime e o grotesco, bem como 
mostrar as faces de uma mesma mulher.  
 
Introdução  
Este trabalho apresenta um estudo das principais características de Álvares de 
Azevedo. Levando em consideração os principais temas trabalhados pelo autor, sendo 
eles: o amor, a morte, a figura feminina e sofrimento. Tendo como foco, alguns poemas 
das obra Lira dos Vinte Anos, os contos reunidos de Noite na Taverna e o teatro 
Macário. 
Este artigo objetiva apontar os aspectos que fazem com que Álvares de Azevedo seja 
considerado o maior nome da segunda geração romântica. Propõe-se efetuar uma 
revisão e uma análise da obra do autor, buscando uma apresentação simbólica da 
figura feminina em sua produção estética. 
   
Materiais e métodos  
Este trabalho apresenta uma revisão de algumas partes da obra de Álvares de Azevedo 
e dos temas trabalhados pelo autor. 
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Esta é uma pesquisa descritiva e analítica que busca fazer uma revisão com base em 
alguns teóricos como Afrânio Coutinho, Massaud Moises e Antônio Candido para 
explicar alguns eventos na obra de Azevedo. Tais como amor e medo, a representação 
ambígua da figura feminina, pois a mulher em Álvares de Azevedo é nos apresentada 
ou como “santa” ou como “prostituta”. Fazendo com que muitos o considerem um 
grande nome de nossas letras.  
 

Resultados e Discussão  
Ao observarmos os poemas da primeira e da segunda parte da Lira dos Vinte Anos, 
notamos a figura ambígua da mulher. Pois ou aparece como “santa “ou como 
“prostituta”. Sendo assim, há momentos que o autor retrata a mulher como sendo um 
“anjo”, “virgem do meu amor”, estando muitas vezes em repouso, mantendo-se em sua 
posição de castidade. 
Entretanto há “ecos” da vontade de concretização do desejo do amor do eu- lírico, 
aparecendo na figura da “prostituta”, “da mulher vendida”, que está à procura de alguém 
para satisfazê-la.   
Tanto na prosa como no teatro, observamos um tom mais macabro a temática amor, 
sendo descrito muitas vezes como uma desgraça. Pois, todas as vezes que se 
apaixonam algo de muito terrível acontece. Há também o aparecimento de uma mulher 
de “atitude”, que luta pelos seus sentimentos. 
 
Conclusões  
Por meio deste trabalho podemos constatar as duas fases do autor, sendo elas na 
poesia, de um tom mais melancólico, com poesias mais de amor, inocentes, ingênuas 
muitas vezes, em um primeiro momento. E em um segundo momento com um teor mais 
satírico, conforme Afrânio Coutinho(2004). Bem como o aparecimento do “amor e 
medo”, neste caso o medo da concretização do amor e não do fato de amar. 
Tanto na poesia como na prosa, encontramos o amor visto como um sentimento que 
causa desgraça e sofrimento ao homem. Bem como a figura da mulher “vendida”. 
Entretanto o amor como sendo um sentimento puro e verdadeiro prevalece em toda a 
obra do autor. 
  
Referências 
AZEVEDO, A. A. de. Lira dos vintes anos e poesias diversas. São Paulo. Ática, 2003. 
 
______. Noite na taverna; Macário. 2. ed. São Paulo, Martin Claret, 2011. 
 
BUENO, A. Obra completa de Álvares de Azevedo. Rio de Janeiro. Nova Aguilar, 
2000 
 
CANDIDO, A. Cavalgada ambígua. ____ In:  Na sala de aula: caderno de analise 
literária. São Paulo, Ática, 1985.  
 



 

Universidade Estadual do Norte do Paraná  
CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 

 

     
© 2014 GP CRELIT  

 

In: ANAIS DO III COLÓQUIO DE PESQUISA EM LITERATURA.  

                                 Cornélio Procópio: UENP, 2014. Versão preliminar Página 64 
 

COUTINHO, A. O movimento romântico. ___ In: A literatura no Brasil. 7. ed. rev e 
atual. São Paulo, Global, 2004. 
 
MOISES, M. História da literatura brasileira: das origens ao romantismo. 6 ed. São 
Paulo, 2001. 

 



 

Universidade Estadual do Norte do Paraná  
CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 

 

     
© 2014 GP CRELIT  

 

In: ANAIS DO III COLÓQUIO DE PESQUISA EM LITERATURA.  

                                 Cornélio Procópio: UENP, 2014. Versão preliminar Página 65 
 

CAMINHOS DA LITERATURA CONTEMPORÂNEA 
 

LAYSE MORAES (PG Uel) 
laysebmoraes@gmail.com 

 
 

Palavras-chave: Literatura contemporânea. Crítica literária. Tendências literárias. 
 

Resumo:  
“O que é a literatura brasileira contemporânea?” Tendo essa pergunta como ponto de 
partida, pretende-se lançar um olhar sobre a literatura de agora e dos últimos anos com 
base nos apontamentos feitos por reflexões críticas sobre esta.  
Os questionamentos que tangem a literatura contemporânea são muitos, mas as 
respostas são poucas ou muito subjetivas. A explicação é óbvia: é muito mais difícil ter 
um olhar crítico em relação a uma produção que ainda está em processo de construção.  
Mesmo com as possíveis dificuldades, o objetivo deste artigo é selecionar algumas 
tendências literárias contemporâneas e refletir sobre os caminhos que a literatura está 
percorrendo - como, por exemplo, o boom do ego, a influência da globalização na 
desterritorialização dos personagens e a presença do universo literário nas narrativas.  
 
Introdução  
Em artigo para o Jornal Rascunho, periódico do mesmo grupo da Gazeta do Povo, 
Rinaldo de Fernandes, escritor e professor de literatura da Universidade Federal da 
Paraíba, questiona: “O que é a literatura brasileira contemporânea? Quem determina o 
que é a literatura da atualidade? As editoras? A crítica universitária? Os resenhistas?” 
(FERNANDES, 2010). Com esses questionamentos em mente, pretendo lançar um 
olhar sobre a literatura de agora e dos últimos anos com base em reflexões críticas 
sobre esta.  
 

Materiais e métodos  
A fim de se ter um panorama de como está caminhando a literatura contemporânea, 
optou-se por focalizar críticas, reflexões e comentários de estudiosos da literatura, como 
Luís Augusto Fischer e Leyla Perrone-Moisés, e de escritores.  A partir disso, foi 
possível juntar material para tentar dar conta de alguns possíveis caminhos e 
tendências da produção literária contemporânea, principalmente no que tange a 
literatura brasileira.   
 

Resultados e Discussão  
 
1 O boom do ego 
Tendo como base a comparação entre a Revista Granta (2012), que pretendeu 
selecionar os melhores jovens escritores brasileiros do momento, e as antologias Cem 
Melhores Contos Brasileiros do Século (2000) e Geração 90: Manuscritos de 
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Computador (2001), o crítico Luís Augusto Fischer fez uma análise sobre a literatura 
contemporânea, publicada na “Ilustríssima” (Folha de São Paulo).  Uma das 
constatações mais relevantes para a construção do quadro literário atual é a de que as 
narrativas tem se voltado cada vez mais para o “eu”, nas formas de autoficção, 
narradores em primeira pessoa e na presença constante de personagens escritores, 
tradutores ou que tenham algo a ver com o universo literário. 
 
2 A GLOBALIZAÇÃO 

O levantamento de Fischer também aponta para a globalização da literatura brasileira 
contemporânea. O regionalismo encontrado na produção de ontem agora dá espaço 
para narrativas que ultrapassam as fronteiras do país: “saíram de cena os pobres e os 
desajustados, assim como a prosa regionalista viciosa, dando lugar a personagens 
requintados, vivendo experiências na Europa” (FISCHER, 2012). Isso é constatado na 
comparação entre os textos selecionados na Granta com as antologias mais antigas: 

 
[...] a "Granta" ostenta, em 55% dos contos, cenas passadas fora do Brasil. Isso 
representa uma mudança de impacto, na tradição local: em "Os Cem Melhores", 
apenas 18% das histórias tratam do mundo não brasileiro, e no "Geração 90" 
simplesmente não aparece o exterior[...]. 
(FISCHER, 2012) 

 
Não é apenas uma questão de olhos voltados para o exterior. Esse traço frequente na 
literatura atual tem muito a ver com a sensação de ser estrangeiro em toda a parte, 
inclusive no próprio país. O não pertencimento é muito comum em personagens 
contemporâneos, cuja fragmentação do sujeito é quase obrigatória.  No final das contas, 
essas mesmas narrativas poderiam ser contadas de qualquer lugar.  
 
OUTROS APONTAMENTOS 
A literatura contemporânea não se resume a dois ou três formatos possíveis. Em crítica 
feita para a “Ilustríssima” (Folha de São Paulo), Leyla Perrone-Moisés (2012) faz 
diversas reflexões sobre a prosa brasileira atual e destaca a dificuldade de enquadrar as 
obras em determinado gênero. Em relação aos temas mais frequentes, Perrone-Moisés 
aponta a morte e a presença da figura do pai, na maioria das vezes marcado por sua 
ausência. Ela também reforça que a literatura contemporânea, influenciada pelo nosso 
tempo, que definitivamente não é um dos mais otimistas, afasta-se do humor: “Esses 
escritores, tão conscientes da triste situação do mundo atual e das dificuldades de seu 
ofício, em geral não são muito chegados ao humor” (PERRONE-MOISÉS, 2012).  
 
Conclusões  
Não há um único caminho quando se trata de literatura contemporânea, mas sim alguns 
possíveis caminhos. Os apontamentos expostos não são a única tônica, mas são 
representativos e ajudam na compreensão da heterogeneidade da literatura 
contemporânea, sobretudo da brasileira. 
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Resumo:  
Em O mal-estar da pós-modernidade (1998), Zygmunt Bauman enfatiza a preocupação 
inerente ao ser humano com a questão da limpeza e da pureza e, por conseguinte, com 
a necessidade de banir do seu convívio todos aqueles que fujam de uma forma ou outra 
à ordem vigente. Aquele que é expulso é tido como o outro – alguém que difere em 
valores, ideais ou mesmo em aparência dos indivíduos pertencentes a esta ou àquela 
comunidade e que representa um obstáculo para a manutenção do bem-estar comum. 
Assim, pode-se dizer que com o advento da modernidade a mesma fronteira que outrora 
dividia o humano do inumano aparece dissimulada naquela que divide os cidadãos dos 
estrangeiros. Contudo, ao contrário dos estrangeiros modernos, facilmente afastados 
por um grupo de ideais comuns, os estrangeiros do novo século se recusam a deixar os 
locais em que decidiram enraizar-se, ainda que a contragosto dos demais. Sua 
obstinação serve como um lembrete para a comunidade sobre o imperativo de se 
conviver permanentemente com a alteridade. Esse parece ser o caso das personagens 
principais dos romances Cordilheira (2008) e Barba ensopada de sangue (2012), do 
escritor contemporâneo Daniel Galera. Esse trabalho visa analisar a figura desses 
arrivistas que, na tentativa de encontrar mais solidez para suas vidas, se aventuram em 
terras estrangeiras ancorando-se no desejo de resgatar ou construir vínculos familiares. 
   
 
Introdução  
Cordilheira (2008) é o primeiro romance da coleção Amores Expressos, projeto que 
financia viagens de escritores brasileiros contemporâneos para o exterior para que 
dessas experiências resultem narrativas sobre o amor. Anita, uma jovem escritora 
brasileira que viaja à Buenos Aires, é a protagonista de Daniel Galera que dá inicio ao 
projeto. Lá, ela se envolve com Holden, um fã, que lhe apresenta um estranho mundo 
em que as fronteiras entre realidade e ficção foram extintas. Holden e os amigos são um 
grupo de intelectuais que escrevem romances e vivem a vida de seus personagens. A 
jovem se une ao grupo e se envolve com o argentino apenas porque deseja ter um filho 
com ele, enquanto o idealista Holden acredita que o final do romance da mais nova 
namorada se encaixaria perfeitamente ao desfecho de sua obra.  
Barba ensopada de sangue (2012) é o mais recente romance de Daniel Galera. No 
centro da narrativa está um jovem professor de educação física, de naturalidade 
gaúcha, que viaja para o litoral de Santa Catarina a fim de desvendar os mistérios que 
jazem por trás da morte de seu avô. O interesse surge depois que o anônimo rapaz tem 
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uma última conversa com seu pai, que faz duas importantes confissões: a primeira é a 
de que seu avô, Gaudério, provavelmente fora assassinado por toda a comunidade de 
Garopaba, local que escolhera para viver tendo o filho crescido e trilhado seu caminho. 
A segunda é a de que, em poucos dias, ele pretende tirar sua vida e precisa, assim, de 
um favor seu: Beta, sua cadela e fiel companheira, precisa de uma injeção de eutanásia 
para que seu sofrimento seja atenuado após a perda do dono. O professor, atordoado, 
não concorda com o pedido, muito menos com a ideia de suicídio do progenitor. No 
capítulo seguinte, o leitor se depara com o rapaz chegando a Garopaba em companhia 
da cachorra do já falecido pai, empenhado em desvendar a verdadeira história sobre a 
morte de seu avô. 
 

Materiais e métodos  
Análise das personagens principais de Cordilheira (2008) e Barba ensopada de sangue 
(2012) à luz do pensamento do sociólogo contemporâneo Zygmunt Bauman, sobretudo 
no que diz respeito à figura do arrivista apresentada em O mal-estar da pós-
modernidade (1998). 
 

Resultados e Discussão  
Estranhos à sua realidade e desejosos de dela fazer parte, as duas personagens podem 
ser comparadas à figura do arrivista, conforme exposto por Bauman (1998, p. 92, grifos 
do autor). No mundo de hoje, onde todos são nômades, perde-se por vezes de vista que 
como norte desses indivíduos em constante movimento está, na verdade, a vontade de 
fixarem-se:  
 

Onde quer que cheguem e desejem ardentemente permanecer, os nômades 
descobrem que são arrivistas. Arrivista, alguém já no lugar, mas não 
inteiramente do lugar, um aspirante a residente sem permissão de residência. 

 
Em Cordilheira (2008), Anita, apesar de inúmeras discordâncias ideológicas, ainda 
consegue fazer parte de um grupo, e logra até mesmo estabelecer uma relação afetiva 
com um de seus membros. Esse fato poderia dar a ilusão de pertencimento, mas sabe-
se que, em nenhum momento, a jovem se encaixa de fato àquela realidade. Tanto que 
ao ver seus planos frustrados, depois de perder o bebê na subida da montanha com o 
grupo, a moça retorna a São Paulo – a terra natal ao qual também jamais pertencera, 
diga-se de passagem – como se novamente tentasse fugir das consequências 
atordoantes de seu presente. Ainda que a mesma certeza do não-pertencimento seja 
válida para o protagonista de Barba (2012), vale ressaltar que o rapaz se recusa a 
deixar o local que tanto lhe quer mal. Mesmo depois das agressões físicas que sofre 
pelas mãos da comunidade, sua decisão é a de permanecer em Garopaba. Nas páginas 
finais do romance, uma ex-namorada faz uma visita a seu apartamento e pergunta-lhe: 
“Tu tá feliz aqui, né?”, recebendo como resposta a afirmação cambiante: “Eu? Sim. 
Acho que sim”. “Não tem nenhum outro lugar onde tu gostaria de estar agora”, continua 
a moça. “Talvez. Não sei”, responde o rapaz. 
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Nenhuma das duas personagens parece possuir, nesse sentido, o descompromisso e a 
frivolidade que caracteriza a figura do turista. Tanto Anita quanto o jovem de Barba 
(2012) têm objetivos bem delineados com as jornadas que empreendem, relacionados, 
de uma forma ou outra, ao desejo de irem ao encontro de si mesmos através do 
encontro com os seus, seja por intermédio de um avô ou de um filho. Conforme afirma o 
protagonista de Barba (2012), “há apenas dois lugares possíveis para uma pessoa. A 
família é um deles. O outro é o mundo inteiro” (GALERA, 2012, p. 399). Pertencer ao 
primeiro lugar é o objetivo maior destas personagens. 
 
Conclusões  
Estrangeiros em seus lares temporários, Anita e o protagonista de Barba (2012) acabam 
por perceber que, conforme aponta Julia Kristeva em Estrangeiros para nós mesmos 
(1994, p. 9), “estranhamente o estrangeiro habita em nós: ele é a face oculta da nossa 
identidade” e que na família há como reconciliar o estranho de si mesmo com o 
estranho de outrem com o objetivo de torná-los familiares. Em Barba (2012), neto e avô 
são, ao mesmo tempo, diferentes e iguais; estranhos e um só; arrivistas sangue do 
mesmo sangue, separados um do outro apenas pela categoria fugaz do tempo. Em 
Cordilheira (2008), uma jovem órfã deseja incorporar o papel de seus progenitores para, 
de alguma forma, reencontrar o alento e a calmaria daqueles dias, bem como para ter 
nos braços algo para chamar de seu em um mundo em que nada mais é de ninguém 
por muito tempo. É importante lembrar que, de acordo com Bauman (1998, p. 32), a 
incerteza passa hoje de inconveniente temporário a uma condição “permanente e 
irredutível” do ser humano. Assim, a busca dessas personagens pela reconexão ou pela 
criação de laços familiares se faz evidente porque é exata, perpétua em meio à liquidez 
do novo século.  
Nesse sentido, enfatiza-se uma reflexão feita por Jasmim, personagem de Barba (2012) 
que se envolve com o protagonista da história, sobre as baleias. Depois de uma 
excursão que os dois jovens fazem, Jasmim pondera sobre a ancestralidade desses 
mamíferos, que são animais da terra que partiram para o mar: “Já viu como é o 
esqueleto de uma baleia? Elas têm ossos como patas nas nadadeiras. Mãos e dedos. 
Fico pensando se esse hábito de migrar pra cá e ficar na beira da praia não tem a ver 
com uma nostalgia do passado” (GALERA, 2012, p. 250). Do contrário, pensa a menina, 
não haveria por que correrem o risco de ficarem encalhadas para terem seus filhotes 
mais perto da terra. O mundo que esses mamíferos visam transpor é assustador, pois 
há muito não é mais seu mundo. Contudo, ao mesmo tempo, é como se algo os 
movesse de volta para lá, seria “como voltar pra casa. Como voltar pro útero da mãe. 
Uma coisa tentadora” (GALERA, 2012, p. 250). Apenas isso desejam essas duas 
personagens: abrir mão da liberdade infinita que o mar da pós-modernidade oferece e 
nadar de volta às suas raízes para, enfim, ancorar, ainda que seja “entre o nada e o 
lugar nenhum” (GALERA, 2008, p. 349). 
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Resumo:  
A partir de projeto de pesquisa que analisa como se dá a representação da violência em 
um conjunto de obras de autores brasileiros contemporâneos produtores do gênero 
conto, publicado entre 1990 a 2010, e coordenado pela Profa. Dra. Ana Paula F. Nobile 
Brandileone (UENP/CCP), este trabalho tem como objetivo analisar como se revela a 
representação da violência em dois contos do autor Amílcar Bettega, “A próxima linha” e 
“The end”, inseridos na obra intitulada Os lados do círculo (2004). A análise dos contos 
será realizada a partir de referencial teórico sobre a literatura brasileira contemporânea, 
bem como estudos teóricos que analisem a produção pós-moderna e contemporânea, 
tendo como ênfase a análise da invasão midiática na linguagem dos contos em questão.  
 
Introdução  
Este trabalho está integrado às pesquisas do projeto A representação da violência na 
produção contística brasileira contemporânea, que visa analisar como se dá a 
representação da violência, a partir de um conjunto de obras e autores do gênero conto 
entre os anos de 1990 e 2010, bem como contribuir para produção de fortuna crítica 
sobre os autores a serem analisados. 
Ao contrário da maioria dos contos que tomam a violência como objeto de análise e, 
portanto, causam impacto pela espetacularização e espetacularização da violência, os 
contos aqui em questão causam impacto pela maneira como a narrativa é estruturada. 
Sendo a multiplicidade uma das tônicas da literatura brasileira contemporânea, estes 
contos ganham destaque especialmente pela sua forma, devido à fusão entre formas 
literária e não-literárias, reflexo da invasão tecnológica e da contaminação das outras 
mídias. Alem disso, os contos aqui referidos também chamam a atenção pelo seu 
caráter cíclico, o que é confirmado pelo próprio autor ao tratar de suas obras: “[...] sou 
fascinado por narrativas circulares, recorrências e repetições. E essa estrutura circular 
acaba acontecendo meio naturalmente quando escrevo [...] De uma forma ou de outra o 
final de um conto sempre acaba remetendo para o seu início” (2013, p.6-7). 
 
Materiais e métodos  
A metodologia aplicada é a de pesquisa bibliográfica. Para realizar a análise, adotou-se, 
primeiramente, a leitura da obra Os lados do círculo, Amílcar Bettega Barbosa, a fim de 
selecionar os contos que seriam objeto de investigação.  A partir disso, a pesquisa se 
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desenvolveu em plano bibliográfico, tendo como base da análise autores como Candido 
(1987), Helena (2011), e Pellegrini (1999; 2003), Galvão (2005), Resende (2008), 
Schollhammer (2011), Xavier (2003), dentre outros.  
 
Resultados e Discussão  
Uma das linhas de força que hoje pesam sobre a literatura brasileira contemporânea é a 
força do mercado (GALVÃO, 2005). Não por acaso, o tema da violência tem 
conquistado o gosto e a preferência dos leitores. Em decorrência disso, muitos 
escritores contemporâneos procuram se aproximar cada vez mais da nossa realidade 
social, relatando a realidade dos centros urbanos, mostrando a situação da periferia e 
descrevendo, por vezes, detalhadamente, atrocidades que podem acontecer no nosso 
cotidiano. Nesse sentido, alguns autores optam por “agredir” o leitor pela temática 
proposta, diferente de Amílcar Bettega, que o faz pelo emprego dos recursos técnicos, 
propondo soluções alternativas na sequência da narração, tirando o leitor de sua 
passividade. 
Esse compromisso do autor com a inovação das formas de expressão e das técnicas de 
escrita leva, como um dos seus desdobramentos, à fragmentação da narrativa, como é 
o caso dos contos que aqui serão analisados.  Eles tomam a forma de um mosaico de 
cenas, que é produzido pelos vazios narrativos e pelas elipses de tempo e de espaço, 
decorrentes das imagens que são trazidas por flashes cinematográficos. Essa 
predileção pelos híbridos e pela reversibilidade entre os diferentes registros escritos da 
narrativa contemporânea, das quais resulta o diálogo constante com a imagem e com 
registros não-literários, é mencionada por Antonio Candido, em “A nova narrativa”:  

 

Não se trata mais da coexistência pacífica das diversas modalidades de 
romance e conto, mas do desdobramento destes gêneros que, na 
verdade deixam de ser gêneros, incorporando técnicas e linguagens 
nunca dantes imaginadas dentro de suas fronteiras. Resultam textos 
indefiníveis: romances que mais parecem reportagens; contos que não 
se distinguem de poemas ou crônicas, semeados de sinais e 
fotomontagens; autobiografias com tonalidade e técnica de romance; 
narrativas que são cenas de teatro; textos feitos com a justaposição de 
recortes, documentos, lembranças, reflexões de toda sorte [...]. 
(CANDIDO, 1987, p.209).  

 
Conclusões  
Os contos aqui analisados são versões diferentes de uma mesma história, cujo plano de 
fundo é um triângulo amoroso, envolvendo Maria, Carlos e André. Nesses dois contos é 
possível observar a invasão midiática. No primeiro conto, “A próxima linha”, a invasão 
midiática se faz pela assimilação da linguagem fotográfica, uma vez que o narrador 
busca capturar de forma descritiva e, portanto, minuciosa, o movimento dos 
personagens por meio da sucessão de acontecimentos que, segundo Pellegrini gera 
“[...] um tipo de visualidade imediata, calcada na percepção intermitente de cada 
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“fotograma”, que parece não passar pela elaboração de imagens mentais; estas já 
surgem prontas na rapidíssima transposição verbal” (1999, p.56). Já no segundo conto, 
“The end”, a invasão midiática se dá pela invasão da linguagem cinematográfica que, 
assim como no cinema, apresenta tomadas de cenas as quais, por sua vez, são 
traduzidas pelos vazios narrativos, como também pela ruptura da linearidade narrativa. 
Desse modo, tem-se não só a ruptura do tempo e do espaço diegéticos, mas também a 
interpenetração dos tempos temporais e espaciais, o que compromete a coerência 
narrativa e contribui para a instauração do caos que, não raro, se associa às 
personagens, cada vez mais problemáticas; anti-heróis em permanente dissonância 
com o mundo. 
Segundo Tânia Pellegrini (2003), estas transformações que o texto literário vem 
sofrendo em sua estrutura são influências geradas pelas transformações no modo de 
produção e reprodução cultural que, desde a invenção da fotografia e do cinema, 
alteraram a maneira de ver e perceber o mundo e que, consequentemente, refletem-se 
nos processos de produção do texto literário. 
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Resumo:  
Para Alfredo Bosi, os anos de 30 e 40 serão lembrados como “a era do romance 
brasileiro”. O crítico literário aponta o predomínio do romance social e regionalista, 
revelando que o engajamento foi a grande característica da maioria dos romancistas 
dos decênios de 30 e 40. Contudo, é importante considerar que outras produções 
também ocorriam nesse momento e que outros escritores aventuravam-se a produzir 
romances que iam na contramão da tônica do período,  como é o caso de Rosário 
Fusco (1910 – 1977) que em 1939 encerrava o romance O agressor e o publicava em 
1943. O objetivo dessa comunicação é apresentar o romance O agressor (FUSCO, 
1943), considerado por Nelson de Oliveira (2002) como um dos cem melhores romances 
esquecidos do século e tentar compreender a forma como o romance contribuiu para a 
reflexão do indivíduo daquele período, mesmo indo na direção oposta das principais 
produções literárias da época, que ganharam visibilidade por meio da crítica e do 
público leitor. Serão usados como aporte teórico textos de Antonio Candido, Michel 
Foucault, Alfredo Bosi, Nelson de Oliveira, entre outros.  
 
Introdução  
Rosário Fusco (1910-1977) foi um escritor e crítico literário brasileiro, dono de uma 
produção vasta e que contribuiu para a fundação e organização da Revista Verde – 
importante periódico modernista do Brasil. Fusco escreveu peças, poesias e romances, 
nesse último genêro realizou suas obras mais bem acabadas (OLIVEIRA, 2002) é o 
caso do romance O agressor (1943), que narra a história de David, o contador de uma 
chapelaria em decadência no Rio de Janeiro e morador de uma das pensões da antiga 
capital do Brasil, que vê o seu cotidiano modificado de forma drástica devido a situações 
criadas pelo próprio protagonista, um personagem psicótico. O romance de Rosário 
Fusco é bastante diferente tematicamente e formalmente das obras produzidas na 
época e revela a quem a conhece a possibilidade de “um outro romance de 40”, que não 
vale-se do regionalismo e do engajamento social, mas ainda assim consegue refletir o 
sujeito que vive naquele período. O agressor foi considerado por Antonio Candido como 
o romance surrealista brasileiro, contudo o crítico acreditava que a obra não refletia a 
realidade brasileira e identificava-se mais com um contexto exterior ao nosso. A análise 
mais atenta ao romance permite identificar suas qualidades narrativas e o bom trabalho 
do autor, que já foi comparado a nomes como Kafka e Joyce.  
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Materiais e métodos  
O trabalho possui como método a pesquisa bibliográfica. A escolha do romance O 
agressor (1943) baseou-se na leitura e discussão da obra realizada no grupo de 
pesquisa “Ressonâncias do surrealismo”, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Cláudia 
Camardella Rio Doce na Universidade Estadual de Londrina (UEL) e pelo interesse da 
utilização da produção como objeto de análise da Dissertação de Mestrado. A pesquisa 
encontra-se em nível inicial e vale-se do levantamento da vida e obra de Rosário Fusco 
e a análise de seus textos, entendendo-os como produções que vão na contramão das 
características dominantes da ficção de 30 e 40. 
 

Resultados e Discussão  
A pesquisa contribui para o conhecimento da obra de um autor praticamente 
desconhecido da crítica literária e do público leitor da literatura brasileira, o que 
possibilita o levantamento e criação da fortuna crítica de Rosário Fusco, por meio das 
análises de suas obras. A pesquisa encontra-se em nível inicial e por isso não possui 
resultados concretizados, mas interessa-se pela produção de Rosário Fusco e sua 
possibilidade de representar a crise do sujeito daquele período e de momentos 
posteriores, como a contemporaneidade, mesmo indo contra a ordem do discurso 
(FOUCAULT, 1996) daquele período.   
 
Conclusões  
Conclui-se que a leitura de O agressor permite que se perceba um outro tipo de 
produção literária nos decênios de 30 e 40. Essa obra não dialoga com as 
características dominantes dos romances desse período, já que eles valiam-se do 
regionalismo e do engajamento social, contudo o romance possibilita uma reflexão 
acerca do sujeito daqueles tempos e tempos posteriores. 
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Palavras-chave: Crítica literária. Álvaro Lins. Graciliano Ramos. 
 

Resumo:  
Álvaro Lins (1912-1970), um dos mais influentes críticos literários do século XX, 
recepcionou e acompanhou boa parte da literatura realizada no período em que atuou. 
Partindo desse pressuposto, almeja-se aqui englobar sua produção crítica concernente 
à prosa de Graciliano Ramos (1892-1953); levar-se-á em consideração o fato de que ele 
recepcionou e acompanhou a trajetória do romancista alagoano nas letras brasileiras, 
contribuindo de modo considerável para a sua consagração no meio artístico-literário. 
 
Introdução  
Álvaro Lins foi um dos grandes críticos literários que irrompeu na cultura brasileira ao 
longo da primeira metade do século passado; sua produção crítica abarcou grande parte 
da literatura produzida dentre os decênios de 30, 40 e 50. Ele recepcionou assim uma 
parcela significativa das obras que surgiram em seu momento de atuação, 
manifestando-se sobre escritores diversos, tanto no que tange ao âmbito da ficção, 
como da poesia e da dramaturgia. 
Dentre os ficcionistas dos quais ele se ateve, por exemplo, constata-se Guimarães 
Rosa, Clarice Lispector, Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do Rego, Dinah 
Silveira de Queirós, Marques Rebello, Amando Fontes, Otavio de Faria, Ciro dos 
Anjos... Ademais, sua atividade crítica não deixou de contemplar os escritores 
estrangeiros, sobretudo, o francês, Marcel Proust, e o português, Eça de Queirós.  
Partindo dessas considerações, o presente trabalho restringir-se-á à busca de seus 
apontamentos críticos e teóricos sobre a prosa de Graciliano Ramos, uma vez que o 
intelectual pernambucano recepcionou e acompanhou o percurso do escritor alagoano 
em nossas letras. 
 

Materiais e métodos  
Essa pesquisa em nível de mestrado, portanto, terá como fulcro de análise os três 
artigos que Álvaro Lins escreveu acerca da produção artística do autor de Vidas Secas 
(1938). Os textos foram publicados primeiramente na imprensa e, só mais tarde, 
reunidos na coletânea que compõe as sete séries do Jornal de Crítica. Nesse conjunto, 
o crítico coligiu a maior parte de seus escritos que, em uma primeira instância, 
encontravam-se dispersos nos principais periódicos da época. 
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Todos os artigos foram reunidos ao posfácio da 84ª edição de Vidas Secas, intitulado 
“Valores e Misérias das Vidas Secas”; o primeiro deles, “I – Graciliano Ramos em 
termos de construção do romance e arte do estilo”, foi publicado primeiramente na 
imprensa em 18 de outubro de 1941, até então denominado apenas “Vidas Secas”. Mais 
tarde, foi incorporado como sendo o sexto capítulo da segunda série do Jornal de Crítica 
(1943) e dedicado a Dario da Almeida Magalhães, José Olympio, Osório Borba e 
Barreto Leite Filho. Todos os capítulos dessa obra foram publicados como folhetins 
semanais das secções de crítica literária do jornal carioca Correio da Manhã. 
Já o segundo artigo realizado pelo crítico pernambucano intitula-se “As “memórias” do 
romancista explicam a natureza e a espécie dos seus romances”. O texto foi publicado 
primeiramente na imprensa em 7 de setembro de 1945, e depois passou a compor o XI 
capítulo da 5ª Série do Jornal de Crítica, sendo nomeado “Infância de um Romancista”.  
Todos os capítulos do livro foram publicados nos seguintes jornais: Correio da Manhã, 
Folha da Manhã, A Tribuna, Diário de Noticias, Jornal do Comércio e Folha do Norte. 
E, por fim, há o terceiro e último artigo, “Romances, novelas e contos: visão em bloco de 
uma obra de ficcionista”. De início, foi publicado na imprensa em 27 de Junho e 4 de 
Julho de 1917; depois, o texto foi coligido à 6ª série do Jornal de Crítica (1951), como 
sendo o quarto capítulo e nomeado “Visão Geral de um Ficcionista”. A obra foi dedicada 
a Marina e Aurélio Buarque de Holanda, Helena e Otto Maria Carpeaux, Luísa e 
Mauricio Rosenblatt. 
Dessa maneira, o trabalho contemplará tais artigos, porém, atentar-se-á ainda a toda a 
bibliografia do crítico com o intento de encontrar mais textos em que o ficcionista 
alagoano seja abordado. 
 

Resultados e Discussão  
A pesquisa contou com a análise dos textos referidos anteriormente; para tanto, foi 
imprescindível a realização de uma leitura precisa sobre a produção artística de 
Graciliano, principalmente sobre as obras que o crítico se ateve: Caetés (1933); São 
Bernardo (1934); Angústia (1936); Vidas Secas (1938); Infância (1945), memórias; 
Insônia (1947), contos. Soma-se a isso, a abordagem de uma biografia do escritor, visto 
que o crítico faz menção à vida do autor para explicar seu universo ficcional. 
No primeiro ensaio, portanto, há uma comparação entre a vida do romancista e a de 
seus personagens, uma vez que, para Lins, a atmosfera de opressão que paira na 
realidade de suas criaturas é um reflexo de seus próprios anseios e sofrimentos. A falta 
de amor na vida do criador fez com que ele recriasse indivíduos fadados ao fracasso, já 
que existe um sentimento pessimista e perverso em relação aos seres humanos e em 
relação à vida. Nesse ponto, o crítico aponta os personagens Paulo Honório e Luís da 
Silva como nítidos exemplos de seres destinados ao martírio. Ambos são referencias 
típicas de homens cujas diretrizes já são determinadas a desfrutarem de toda sorte de 
desgraças e misérias. 
O sofrimento, por conseguinte, é inerente à existência dos indivíduos do autor brasileiro, 
de modo que o crítico questiona o motivo dele ter nomeado apenas uma de suas obras 
de “vidas secas”, já que, na verdade, todos os seus personagens possuem vidas secas. 



 

Universidade Estadual do Norte do Paraná  
CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 

 

     
© 2014 GP CRELIT  

 

In: ANAIS DO III COLÓQUIO DE PESQUISA EM LITERATURA.  

                                 Cornélio Procópio: UENP, 2014. Versão preliminar Página 79 
 

Fica claro ainda que o principal ponto da prosa de Graciliano é revelar o caráter 
humano, daí a constante investida no desnudamento psicológico dos seres que 
compõem seu mundo romanesco. 
O segundo artigo se restringe principalmente à obra autobiográfica do escritor, Infância, 
sendo que o crítico reitera o impasse da ligação entre o homem e suas criações. 
Segundo Lins, na realidade de Graciliano despontam os mesmos sentimentos dos seres 
aos quais ele deu origem: infelicidade, tristeza, solidão e falta de amor. Em Infância, de 
fato, expõe-se alguns dos piores momentos da vida do romancista, visto que se depara 
o leitor com um ser marcado por uma infância opressiva e que retém na memória 
pouquíssimos momentos de felicidade. Assim sendo, o livro de memórias atesta a 
estreiteza entre a vida e a obra, tão bem observadas pelo critico pernambucano. 
E, no terceiro e último artigo, Álvaro Lins realiza uma análise meticulosa das obras do 
escritor, discorrendo sobre a estrutura, temática, elementos da narrativa... Há um 
parecer sobre cada um dos romances de Graciliano e sobre sua coletânea de contos, 
Insônia. O estudo segue uma ordem cronológica, conforme a publicação dos livros; 
assim, a começar por Caetés, o crítico expõe sua visão negativa sobre o primeiro 
romance que, a seu ver, é falhado e sem valor estético. A seguir, ele se debruça sobre 
São Bernardo, já definindo um salto artístico/literário em relação à obra de estreia; e, por 
criar e movimentar personagens como Paulo Honório e Madalena, o autor parece ter 
encontrado de modo definitivo seu plano como ficcionista que é o do romance 
psicológico. 
Angústia, na sequência, é o próximo livro a ser estudado, sendo que a introspecção dos 
personagens, o que possibilita um adentramento no íntimo dos indivíduos, é um traço 
ainda mais marcante aqui que nas obras que o precedem. E sobre Vidas Secas, infere o 
intelectual que apesar da mudança estrutural do foco narrativo para a terceira pessoa, o 
ficcionista não deixou de captar a profundidade psicológica dos indivíduos retratados. 
Além disso, discorre ele sobre duas falhas que o livro apresenta: os quadros ou 
capítulos por serem independentes não se articulam com bastante firmeza e segurança, 
e há exagero da introspecção em personagens extremamente primários e rústicos. 
Contudo, trata-se da obra mais humana e comovente do ficcionista e a que contém o 
maior sentimento pela terra natal, retratando aquela região áspera, dura e cruel, que 
ainda assim não deixa de ser amada por seus descendentes. Além disso, fatores como 
a beleza e a riqueza da construção verbal desencadearam um tom poético ao romance, 
e o autor se livrou de algumas tendências vulgares presentes até mesmo em obras do 
porte de Angústia e São Bernardo. 
No que se refere à Insônia, Lins deixa claro que alguns contos são demasiadamente 
ruins e, com exceção de duas ou três peças, configuram a parte fraca de sua produção. 
Desse modo, intentou-se até aqui levantar os principais apontamentos do crítico a 
respeito da prosa de Graciliano Ramos, notando que ele não se restringiu somente aos 
fatores do âmbito biográfico, pois avaliou igualmente o estilo, linguagem e as 
especificidades da narrativa do escritor.  
 
 



 

Universidade Estadual do Norte do Paraná  
CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 

 

     
© 2014 GP CRELIT  

 

In: ANAIS DO III COLÓQUIO DE PESQUISA EM LITERATURA.  

                                 Cornélio Procópio: UENP, 2014. Versão preliminar Página 80 
 

Conclusões  
Álvaro Lins acompanhou passo a passo a produção do escritor alagoano, sendo que, 
em muitos momentos, realizou ponderações um tanto impressionistas, muitas de ordem 
estritamente biográficas para descortinar o cerne de sua ficção. No entanto, o crítico não 
se restringiu somente a esses fatores, pois suas manifestações contemplaram os 
elementos estruturais das narrativas. Sendo assim, apresentou-se aqui um esboço dos 
pontos fundamentais tratados na produção crítica de Álvaro Lins sobre o autor de 
Angústia.  
A pesquisa resultará na dissertação de Mestrado que se intitulará “Álvaro Lins: Leitor de 
Graciliano Ramos”; e, levando em conta que o crítico aqui estudado tratou-se de uma 
das vozes mais influentes da época, considerar-se-á que ele foi um dos primeiros a 
recepcionar a ficção de Graciliano Ramos, de modo que, consequentemente, contribuiu 
para a sua consagração em nossas letras. 
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Palavras-chave: Literatura. Digital. Gêneros.  
 

Resumo:  
No conjunto das produções ficcionais brasileiras contemporâneas escritas por mulheres, 
há razoável singularidade no blog “Adorável Psicose” 
(http://www.adoravelpsicose.com.br/) escrito por Natalia Klein, que deu origem à série 
hoje exibida pelo canal pago Multishow. O blog, enquanto processo de produção 
literária, tem tido postagens com regularidade desde 2008, auxiliada a sua divulgação 
pelas redes sociais como o twitter. Observada a condição do seu blog (há quase seis mil 
seguidores/leitores), enquanto texto criativo que admite uma interação mais intensa com 
o leitor, nitidamente interessado no contato não só com a autora, mas também com 
outros leitores, surge a hipótese de que o assunto dos relacionamentos interpessoais na 
sociedade brasileira contemporânea seria o maior responsável pela recepção do 
público. A partir de um breve histórico sobre como o blog (enquanto espaço digital de 
produção literária) se transformou em série televisiva, logo remediação como proposto 
por Jay David Bolter e Richard Grusin (1999), e da discussão do alcance dessas 
linguagens (da televisão e do ciberespaço) na sociedade brasileira desde os temas das 
relações humanas bastante frágeis e muitas vezes caracterizadas por laços frouxos e 
inseguros,  à luz das teorias de Erich Fromm e Zygmunt Bauman, quero discutir a 
identificação do público com as postagens, enquanto produção literária, e sua releitura 
nos episódios televisivos; em síntese, busco ler "Adorável Psicose" como uma tentativa 
de reflexão sobre os conflitos entre o Ser e o Ter e pelas situações de descarte nas 
relações interpessoais cotidianas passando pelo crivo pessoal de uma mulher em seu 
blog. 
  
Introdução  
O surgimento de redes sociais entre outras ferramentas que permitem a interação entre 
pessoas de diversas partes do mundo também possibilitou a divulgação, troca e 
compartilhamento de informações, textos, ideias e marcas. Um novo meio de divulgação 
na internet vem sendo utilizado há algum tempo: os blogs. Trata-se de uma ferramenta 
na qual informações são disponibilizadas podendo ser acessadas de qualquer local sem 
maiores dificuldades. A facilidade em utilizar essa ferramenta faz com que o número de 
blogueiros cresça constantemente com a criação de blogs dos mais diversos assuntos. 
É neste ambiente de expansão daquilo que podemos chamar “blogosfera” que surge o 
blog “Adorável Psicose”, em março de 2008, retratando as experiências cotidianas da 
atriz e roteirista Natália Klein em um tom ácido, porém bem-humorado. Mais tarde, em 
outubro de 2010, o blog se tornaria uma série televisiva exibida pelo canal Multishow. O 

http://www.adoravelpsicose.com.br/
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sucesso do seriado, com Natalia Klein como protagonista, mostra que o fenômeno da 
internet se refletiria na plataforma comunicacional televisiva.  
O assunto principal do blog e do seriado é a busca de Natalia (a personagem) por um 
relacionamento, suas expectativa e ansiedades gerando consequentemente frustrações 
e desilusões compartilhadas pelo prisma da comédia.  No blog, os textos que contavam 
as aventuras (ou desventuras) de Natalia tinham os leitores como seus confidentes. 
Notamos aí que ficção televisiva atua e interage em um contexto de múltiplas 
plataformas de disponibilização de conteúdo e experimenta novas possibilidades de 
alcance.  
 
Materiais e métodos  
O material para a realização desse trabalho é composto pelos textos do blog escrito por 
Natalia Klein (http://www.adoravelpsicose.com.br/) . O método utilizado tratou de 
analisar a influência e recepção dos textos do blog primeiramente entre os internautas 
além de verificar também o sucesso entre os telespectadores da série televisiva 
inspirada no blog. 
 
Resultados e Discussão  
Acreditamos que há fatores convergentes para o sucesso da série: primeiramente, as 
várias plataformas comunicacionais (começando pelo blog, passando pelo programa de 
televisão e os recursos virtuais) e a condição dos sujeitos pós-modernos (que se 
encontram desorientados diante da efemeridade das relações humanas). O panorama 
da sociedade contemporânea favorece a demanda de textos (escritos e orais/visuais) 
que tratem das angústias com humor, ainda que não sinalizem esperança ou solução 
alguma. A temática de “Adorável Psicose” conseguiu fazer com que se ultrapassasse a 
barreira do blog e houvesse uma migração com êxito para a TV.  
Podemos ver que existe uma demanda dentro da sociedade brasileira ao falarmos do 
tema “relacionamentos” diante da fragilidade dos laços nas relações humanas. Natalia 
Klein, ao expor suas angústias em um blog, percebeu que havia muitas pessoas que 
sofriam dos mesmos males: a incerteza, a efemeridade nos relacionamentos, as 
pessoas sendo cada vez mais relacionadas a mercadorias entre outros. Dentro do 
cenário social e televisivo brasileiro, o formato do seriado encaixa-se perfeitamente: 
temática (problemática) contemporânea e de ampla abrangência, ausência de 
conclusões e/ou soluções, e obviamente capítulos isolados, que não sugerem nenhum 
laço ou compromisso entre si. Uma ótima fórmula para o sucesso em tempos líquidos.  

http://www.adoravelpsicose.com.br/
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http://www.adoravelpsicose.com.br/ 

Conclusões  
A criação do blog foi uma maneira que a Natalia Klein encontrou para expor suas ideias 
e inicialmente o blog “Adorável Psicose” era visitado principalmente por familiares e 
amigos. A blogueira começou a perceber que suas angústias expostas no blog 
chamaram a atenção de várias pessoas e, consequentemente, percebeu que essas 
angústias eram (e são) recorrentes nos sujeitos contemporâneos. O sucesso, segundo 
Natalia Klein, em depoimento no site da Rede Globo3, deve-se à troca estabelecida com 
público iniciada no blog, mas admite que o alcance do seriado via televisão é bem maior 
do que via internet.  
Há a demanda do público por reflexões sobre relacionamentos e (a fragilidade das) 
relações humanas, faz que o programa tenha uma recepção bastante positiva por parte 
dos espectadores: a busca da personagem por sessões de terapia (no seriado) e os 
desabafos da pessoa Natalia em seu blog, sua preocupação com a solidão e com “ser 
uma psicótica”, mostram a necessidade de ajuda para a compreensão das dificuldades 
em relacionar-se com o outro num contexto de objetificação e descarte do ser humano.  
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Resumo:  
O breve estudo em questão objetiva analisar e compreender a (não) recepção crítica do 
segundo romance lispectoriano, O lustre, publicado em 1946. Esse silêncio e os poucos 
e negativos comentários acerca da obra têm contribuído por décadas para o 
esquecimento e incompreensão dessa que é uma narrativa singular dentro da produção 
artística de Clarice Lispector. Nesse trabalho, tentaremos esclarecer os motivos pelos 
quais um romance tão grandioso como este pôde ter sido relegado pela crítica à época 
de seu lançamento, situação que perdura até os dias atuais na postura da própria crítica 
e na ausência de leitores, que mantêm O lustre no limbo do cânone literário clariciano.        
 
Introdução  
Escrito entre março de 1943, no Rio de Janeiro, e novembro de 1944, em Nápoles, 
Itália, onde Clarice retocou algumas pinceladas finais ao texto, O lustre é o segundo 
romance da escritora, publicado somente em 1946, quando a autora ainda encontrava-
se morando fora do país ao lado do marido diplomata. Após a aclamada estreia com 
Perto do coração selvagem (1944), a crítica literária do momento aguardava por uma 
obra de mesmo naipe e transgressão que a primeira, e embora os leitores tenham 
recebido O lustre com ânimo, os críticos o acolheram com pouco (ou quase nenhum) 
fôlego, numa chuva misteriosa de silêncios. 
Essa falta de comentários imediatos em torno da segunda obra de Clarice Lispector 
causa certo estranhamento, já que Perto do coração selvagem foi reconhecido pelos 
críticos por sua grandeza e inovação, e O lustre seguia características semelhantes ao 
romance de estreia. No entanto, Cláudia Nina (2003) credita o pouco interesse n’O 
lustre na diferença  estilística deste para com o livro de 1944. Sua visada interpretativa 
nos ilumina para o fato de que o segundo romance lispectoriano está longe de refletir o 
dinamismo e o uso alternado da perspectiva narrativa que PCS alcançou com maestria. 
Ao se questionar porque a autora mudaria consideravelmente seu estilo de um romance 
para outro, numa abordagem literária diversa da anterior, encontra no exílio de Clarice 
Lispector uma possível resposta para essa intrigante e recente trajetória nas letras, bem 
como a “justificativa” da mudez da crítica.  
Na orelha da primeira edição d’O lustre, Alceu Amoroso Lima (apud LISPECTOR, 1946) 
descreve a obra como densa e sombria, sem luz, apenas sombras, colocando Clarice 
numa “[...] trágica solidão em nossas letras modernas” (idem, s/p). A crítica tardou, mas 
acabou chegando, e negativamente, firmando as palavras de Lima como um presságio. 
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Álvaro Lins, que já havia escrito sobre o romance inaugural de Clarice, volta a criticá-la, 
afirmando que o segundo romance seria uma continuação do primeiro, destacando as 
mesmas qualidades e defeitos do livro anterior. Para Lins (1963), um romance não se 
estrutura com apenas uma personagem e estilhaços de romance, classificando as duas 
primeiras obras de Lispector como romances mutilados e incompletos, e evidenciando 
que o epílogo em aberto de ambas transmite a sensação de que alguma coisa essencial 
no processo ficcional deixou de ser captada pela autora.    
Os poucos comentários positivos acerca d’O lustre vêm de Oswald de Andrade, que, 
num artigo publicado em 26 de fevereiro de 1946, no Correio da Manhã, mostra-se 
indignado com a crítica negativa em torno desse livro “aterrorizante” (SANTOS, 2002) de 
Clarice, acusando os estudiosos críticos de despreparo para compreender a 
grandiosidade da obra. Sergio Millet (1946, p. 41) tece considerações favoráveis sobre o 
estilo clariciano em seu segundo romance: “Romance de uma envolvente tristeza é no 
entanto êsse livro uma obra de amor, de extravazamento de amor, de plenitude 
emocional admirável. [...] um estilo de exuberantes imagens, em que a volúpia da 
palavra [...] se expande numa permanente [...] sinfonia”.  
Acredita-se que esse comportamento da crítica da época deva-se ao fato de que o 
romance escrito por Clarice Lispector não correspondesse à formula dos romances 
regionalistas e de cunho social da década de 30 e 40, aproximando-se mais dos 
romances intimistas e das experiências modernas de escritura em voga na Europa, 
embora os críticos tivessem algumas ferramentas necessárias para atribuir juízo de 
valor ao seu romance. A partir da década de 60, e prolongando-se na 
contemporaneidade, foram poucos os leitores críticos que, evitando classificações 
rígidas de gênero, buscaram compreender as inovações presentes n’O lustre, 
valorizando, assim, a linguagem, as técnicas e a estrutura híbrida dessa obra.   
 
Materiais e métodos  
O método empregado para a realização deste trabalho é o de pesquisa e revisão 
bibliográfica, onde tentaremos evidenciar as causas do silêncio da crítica em torno do 
segundo romance de Clarice Lispector, O lustre, bem como trazendo à luz os poucos 
comentários críticos desta obra. A bibliografia básica para o desenvolvimento desta 
pesquisa são os textos: A palavra usurpada (2003), de Cláudia Nina; Entre o porão e o 
lustre: a relação personagem e espaço no romance O lustre, de Clarice Lispector, 
Joelice Santos (2008); A experiência incompleta (1963), de Álvaro Lins; A escritura de 
Clarice Lispector (1979), de Olga de Sá e Clarice Lispector: figuras da escrita (2000), de 
Carlos Mendes de Souza.   

  
Resultados e Discussão  
Assis Brasil (1969) frisa n’O lustre a riqueza de imagens poéticas ali contidas como 
sendo uma das atrações estéticas de Clarice, apontando a tendência da escritora em 
gerar criaturas inacabadas e misteriosas, que se descortinam, como Virgínia, não por 
seus traços externos, mas pelo estado de espírito de seu mundo interior. Em 1979, Olga 
de Sá analisa esse romance clariciano pontuando que o objeto lustre sugere a figura de 



 

Universidade Estadual do Norte do Paraná  
CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 

 

     
© 2014 GP CRELIT  

 

In: ANAIS DO III COLÓQUIO DE PESQUISA EM LITERATURA.  

                                 Cornélio Procópio: UENP, 2014. Versão preliminar Página 87 
 

um grande pássaro de luz, relacionando essa imagem à da protagonista Virgínia, que 
seria “o lustre implume, inteiriça e morta, sem possibilidade de questionar o ser com a 
linguagem” (p. 242). Na década de 80, Márcia Guidin quebra novamente o silêncio 
sobre esse romance lispectoriano, elegendo O lustre como o livro que melhor aborda os 
dois temas em questão, além de sinalizar a instigante ligação entre morte e erotização 
na associação corpo/falecimento, ilustrada na relação de Virgínia e Vicente. Ana Cristina 
Chiara (1995), apresentando a obra em sua 8ª edição, aponta a existência de um cruel 
realismo nesse romance, diverso do realismo do XIX, um realismo (ou talvez 
impressionismo?) capaz de instigar no leitor às mesmas sensações da personagem 
feminina.  
Nos anos 2000, destaca-se o trabalho de Galvanda Galvão, onde realiza um estudo que 
se concentra nas relações espaço-temporais responsáveis pela construção das 
personagens e objetos, bem como a linguagem e o estilo clariciano recorrente nesse 
romance. Ainda em 2000, o pesquisador Carlos Mendes de Souza, além de enaltecer as 
qualidades da obra e atribuir um caráter de “desterritorialização” à Virgínia, destaca a 
importância do espaço para a narrativa. Os últimos trabalhos de fôlego que se 
debruçaram em torno d’O lustre, afora pesquisas que tecem rápidos comentários acerca 
da obra, são os estudos de Joelice Barbosa dos Santos (2008), onde defende que o 
espaço ganha destaque no processo de construção da personagem feminina Virgínia, e 
de Thalita Martins Nogueira (2012), que identifica nas personagens desse romance 
relações emocionais castradoras típicas do sujeito contemporâneo, que se vê 
pertencente a lugar nenhum no mundo. 
 
Conclusões  
O balanço geral da fortuna crítica desse livro não deixa dúvidas que, juntamente com o 
romance clariciano seguinte, A cidade sitiada, O lustre é uma das narrativas menos 
conhecidas e pouco comentadas de todo o projeto estético de Clarice Lispector. 
Incompreendido à época de seu lançamento, seja pelo seu estilo sombrio e sinestésico 
de narrar, seja pela falta de lucidez da crítica literária da época, nas poucas e negativas 
resenhas, o fato é que até hoje O lustre não recebeu muitas traduções e esse silêncio 
dos críticos dissemina a preferência dos leitores, da academia e da própria crítica por 
outros textos mais aclamados da escritora.     
 
Referências 
BRASIL, A. Clarice Lispector. In:______. Ensaio. Rio de Janeiro: Simões, 1969.  
 
LINS, A. A Experiência Incompleta: Clarice Lispector. In: ______. Os Mortos de 
Sobrecasaca: obras, autores e problemas da literatura brasileira. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1963, p. 186-193. 
 
LISPECTOR, C. O lustre. Rio de Janeiro: Agir, 1946.  
 
MILLET, S. Diário Crítico. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1946, v. 4. 



 

Universidade Estadual do Norte do Paraná  
CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 

 

     
© 2014 GP CRELIT  

 

In: ANAIS DO III COLÓQUIO DE PESQUISA EM LITERATURA.  

                                 Cornélio Procópio: UENP, 2014. Versão preliminar Página 88 
 

 
NINA, C. A palavra usurpada: exílio e nomadismo na obra de Clarice Lispector. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 2003.  
 
NOGUEIRA, T. M. Condição humana e máscaras da contradição: um estudo das 
relações de amor em O lustre, de Clarice Lispector. 2012. 114 f. Dissertação (Mestrado 
em Literatura Brasileira e Teorias da Literatura) – Universidade Federal Fluminense, Rio 
de Janeiro, 2012.  
 
SÁ, O. A Escritura de Clarice Lispector. Petrópolis: Vozes, 1979.  
 
SANTOS, J. B. Entre o porão e o lustre: a relação personagem e espaço no romance 
O lustre, de Clarice Lispector. 2008. 106f. Dissertação (Mestrado em Literatura e Crítica 
Literária) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008. 
 
SOUZA, C. M. Clarice Lispector: figuras da escrita. Minho: Universidade do Minho, 
2000.  

 



 

Universidade Estadual do Norte do Paraná  
CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 

 

     
© 2014 GP CRELIT  

 

In: ANAIS DO III COLÓQUIO DE PESQUISA EM LITERATURA.  

                                 Cornélio Procópio: UENP, 2014. Versão preliminar Página 89 
 

AS MULHERES DE WESTEROS: A REPRESENTAÇÃO DE PERSONAGENS 
FEMININAS POR GEORGE R.R. MARTIN 

 
 
MURILO FILGUEIRAS CORREA (PG Uem) 

ALBA KRISHNA FELDMAN (Orientadora – Uem) 
professormurilo@live.com 

 
 
Palavras-chave: Teoria e crítica feminista. Questões de gênero. A Guerra dos Tronos. 
 
Resumo:  
O universo narrativo criado pelo escritor estadunidense George R.R. Martin, batizado de 
As Crônicas de Gelo e Fogo, constitui um conjunto de histórias dispostas de forma 
folhetinesca, carregadas de reviravoltas e surpresas no concernente a rupturas de 
formas canônicas de desenvolvimento de narrativas. Dentro deste universo o autor 
apresenta personagens femininas cujas atitudes chamam a atenção para o modo como 
as mesmas lidam com as circunstâncias do tempo em que vivem e como tiram delas o 
melhor para si. Mulheres poderosas que lutam para manter sua posição dentro de uma 
sociedade patriarcal, ou personagens aparentemente pequenas, porém que ascendem 
de forma rápida e surpreendente a postos de poder e de fundamental importância para 
o desenrolar da extensa narrativa. Neste estudo serão observados os modos como o 
escritor representa suas personagens femininas, confrontando sua narrativa com 
conceitos sobre teoria e crítica literária feminista, objetivando demonstrar como Martin 
reduz certas distâncias relacionadas a gênero, há muito enraizadas, apresentando 
mulheres que, ao seu modo, competem e frequentemente se sobressaem aos homens. 
 
Introdução  
Os modos como a figura feminina é exposta ao público, bem como seus motivos, são 
vigiados, observados atentamente por olhos que buscam sinais de submissão, relações 
de poder e fragilidade, indícios da manutenção da mulher como ser menos capaz em 
relação ao homem. Se, por um lado, há um nicho de mercado que explora literaturas de 
cunho explicitamente sadomasoquista, por outro lado existem estudos cujo objetivo é 
observar como a literatura tem tratado a figura feminina em relação à sua ascensão no 
concernente a igualdades de direitos e tratamento, analisando como as relações 
pessoais, profissionais e de poder entre os sexos evoluem conforme o faz a sociedade 
em geral. 
O presente estudo almeja observar os modos de representação de personagens 
femininas empreendidos pelo escritor estadunidense George R.R. Martin (GRRM) na 
obra A Guerra dos Tronos (2010). Procurar-se-ão indícios de novas características 
concernentes à criação literária e à diegese em geral que possam vir a ser identificadas 
como efeitos colaterais da nova reorganização social e comercial proporcionada pela 
cultura da convergência. 
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É sabido que a literatura forma o leitor. Forma em instâncias morais, espirituais, de 
caráter, de gênero, pedagogizantes, políticas, sexuais, raciais, etc. Antonio Candido 
discorre sobre as funções da literatura no texto A literatura e a formação do homem 
(1972), e esboça o que seriam as três funções primordiais. A primeira é a psicológica, 
que advém da relação entre a escrita e a necessidade que o homem possui de 
devanear, de fantasiar. A segunda função é a formadora, que diz respeito a uma 
formação supostamente diferente da pedagógica. Tentando distanciar-se de meras 
instruções morais e cívicas, a literatura atinge o leitor ao expor, criticar e combater 
certas convenções sociais ao mesmo tempo em que eleva outras. A terceira função 
seria a social, concernindo à identificação do leitor com aquilo que lê, no diálogo que a 
realidade representada faz com sua própria realidade. Ela permite captar e perceber sua 
realidade transposta no fantástico. Juntas, as três realizam uma função-mor, a 
humanizadora. Nas palavras de Candido, “(...) a literatura não corrompe nem edifica, 
mas humaniza em sentido profundo, por que faz viver” (CANDIDO, 1972, p. 805-806). 
Porém, deve-se ter cuidado no tratamento do termo “humanizar”, ao contrário de 
quaisquer conotações já conhecidas sobre humanidade e bom senso, humanizar, no 
sentido usado por Candido, nada tem a ver com formar pessoas mais solidárias e/ou 
sensíveis, conscientes da condição humana, enfim, pessoas melhores, como o próprio 
diz, não corrompe nem edifica. Tal noção é esclarecida por Jonathan Culler ao expor o 
exemplo de comandantes do exército nazista que eram grandes conhecedores de 
literatura, arte e música (CULLER, 1999, p. 58). Humanizar, portanto, é tornar alguém 
consciente de sua própria existência e da relação de sua existência com a do outro, 
sem, contudo, trazer automaticamente conotações didáticas e/ou moralizantes. Qual 
seria, pois, em relação à representação da figura feminina, o tipo específico de 
humanização a ser encontrado na leitura da obra em questão? 
 
Conclusões  
A cultura da convergência dividiu o mundo em nós, conglomerados de informações 
divididos por relações de interesse e efemeridade, rizomas que não apresentam início, 
nem meio, nem fim, são, antes, um fluxo contínuo de produção, consumo e demanda. 
Há décadas o universo submergiu no oceano de informações, consequência do 
segundo dilúvio descrito por Pierre Lévy (1999) no qual os indivíduos encontram-se 
submersos na infinitude informacional, e as novas formas de interação e convivência 
são agora catalogadas e constantemente revisitadas por pesquisadores de áreas 
diversas. As mudanças atingiram de forma mais visível as ferramentas de comunicação 
e aplicação que, lembrando Jean Baudrillard (1991), amputaram o indivíduo, indolor e 
silenciosamente, modificando-o, moldando-o. Mudanças deste porte atingem não 
somente os meios de produção e consumo, os próprios produtos da nova era da 
convergência são diferentes, produzidos para públicos-alvo, demandas específicas, 
mutantes e instáveis. As obras de arte e de entretenimento sofreram mudanças 
significativas no modo como são concebidas e recebidas. O “fantasma” do politicamente 
correto assombra qualquer artista, cerceia-o, ainda que inconscientemente; temas que 
antes eram considerados tabus hoje são corriqueiros, e a simples ausência de tais faz 
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surgir comentários maliciosos e julgamentos precipitados sobre preconceitos e 
esterótipos. 
Fundamentados na empatia necessária aos Estudos Culturais, surgem, e prontamente 
se justificam, trabalhos como este, o senso de diferença de gênero, e todas as suas 
implicações, permitem que um estudante teça observações acerca do modo como um 
escritor trata suas personagens mulheres. São mulheres com trajetórias singulares e 
surpreendentes, tais trajetórias, quando postas sob os prismas da crítica feminista e dos 
conceitos sobre ginocrítica, patriarcalismo e sobre a própria literatura, podem suscitar 
elucubrações acerca da representação artística contemporânea. GRRM representa a 
agência exercida por suas personagens femininas, o modo como elas constroem seu 
poder e trabalham para sua manutenção. Além das inovações narrativas – 
estabelecimento e ruptura de convenções folhetinescas canônicas – o escritor 
estadunidense, roteirista de profissão, apresenta personagens femininas portadoras de 
grande capacidade de resistência, pareando forças com personagens masculinos e, 
frequentemente, subjugando-os não por armas, mas por astúcia. 
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FONTES 
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Palavras-chave: Os Corumbas. Amando Fontes. O romance de 30.  
 
Resumo:  

Trata-se neste trabalho, da análise do trágico no romance Os Corumbas (1933) de 
Amando Fontes. A família morava no interior de Aracajú e devido a queda do açúcar 
essa família começa a passar por dificuldades financeiras, sem o mínimo para 
sobrevivência, logo optam mudarem-se para a Capital Aracaju, pois lá teria escola para 
as filhas mais novas, emprego para as mais velhas e para o filho Pedro. Com o passar 
do tempo Rosenda e Albertina começam a namorar, fogem com os namorados, são 
abandonadas por esses e tornam-se prostitutas, Bela morre, Pedro é deportado para o 
Rio, por envolver-se com grupo politico de esquerda e Caçulinha, que estava noiva 
perde a virgindade com o noivo que a abandona, pois cogita que ela só serve agora 
para amante, não restando à ela outro caminho, senão o da prostituição. Logo, todos 
filhos abandonam o lar e aos pais não resta outra saída a não ser voltarem para Ribeira, 
lugar como eles mesmos falam de onde nunca deveriam ter saído. Por toda a trajetória 
dessa família nota-se a tragédia, pois passam da situação de heróis a anti-heróis, uma 
vez que vivem a catástrofe da derrocada do lar familiar.  
 
Introdução  
Os Corumbas é uma obra do autor Amando Fontes (1899-1967), nascido em Santos, no 
entanto com a morte do pai foi para Aracaju morar com os avós. Publicou apenas dois 
romances: Os Corumbas (1933) e Rua do Siriri(1937), o primeiro romance foi muito 
elogiado pelo público e por críticos da época, como exemplo Octávio de Faria referindo-
se a Os Corumbas como um dos grandes romances de uma era, já o segundo romance 
não obteve tanto sucesso quanto o primeiro, pois é mais caracterizado como uma 
continuação de uma temática já abordada n’Os Corumbas, a prostituição das moças de 
Aracaju.  
N’Os Corumbas , como o próprio título já elucida, é contada a estória da família 

Corumba, que antes residia no interior de Aracaju, engenho de Ribeira, e com a seca a 
situação financeira se agrava muito, então decidem migar para a Capital, pois lá tinham 
a certeza de uma vida melhor. No entanto a cidade “grande” corrompe o lar familiar, as 
filhas tornam-se prostituas, com exceção de Bela, que morre e o filho Pedro por 
envolver-se com politica de esquerda é deportado ao Rio de Janeiro, tem- se aí toda 
tragédia familiar que se deu devido a degradação do lar e a degradação pessoal de 
cada  membro da família. 
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Resultados e Discussão  
Pode-se inferir que chega-se ao resultado que a partir do momento que a família sai do 
interior e vai para a capital inicia-se o processo de degradação familiar, pois naquele 
momento histórico- social o trabalho do campo entrava em crise, além das secas que 
assolavam o Nordeste,  logo muitas famílias sem outra escolha optaram pelo êxodo 
rural, indo assim do campo à cidade e assim o fez a família Corumba, indo para a 
capital Aracaju,  no entanto esse processo de mudança ocasionou nos filhos um 
processo de hibridização, então cada um vai para o lugar que representa sua escolha 
de vida, as meninas que se tornaram prostitutas para a Rua do Siriri, local onde ficava 
os prostibulo, Pedro deportado,  e os pais que são seres que não se hibridizam, 
representantes da tradição familiar voltam à Ribeira, lugar que eles mesmo afirmam, de 
onde nunca deveriam ter saído, pois lá estava tudo aquilo que eles acreditavam ou seja 
toda tradição.  
 
Conclusões  
É evidente que todo esse processo que a família vivenciou era sua sina e não tinha 
escapatória, pois a partir do momento em que todos saíram de Ribeira, o sonho que fez 
com que eles deixassem o interior, foi responsável indiretamente pela desgraça e 
catástrofe da família. Logo, conclui-se que não resta aos personagens outra escapatória 
senão o isolamento geográfico, as meninas irem para outro local e os pais voltarem para 
Ribeira, processo esse no qual se localiza o centro da tragédia, da trama do romance, 
pois o destino exterior mostra-se mais forte e nada pode ser mudado, por mais que 
esses pais de família tentem e tenham esperanças. 
Ocorreu de início a tragédia pessoal, pois os filhos um a um vão caindo moralmente e a 
queda do último filho, Caçulinha, faz com que haja a caída emocional e moral dos pais, 
o que explica por fim culminar na tragédia familiar, pois uma vez que essa família era 
um todo, um conjunto, como bem indica o título do romance, o destino de um acaba por 
estar ligado com o de todos, com toda a família. 
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Resumo:  
Este estudo pretende apresentar, sob uma perspectiva comparativista, análise de 
algumas produções do escritor paulista Fernando Bonassi e do músico e compositor 
Kleber Cavalcante Gomes, conhecido como Criolo. Para o que aqui nos propomos, 
selecionamos alguns contos do primeiro, retirados da obra 100 histórias colhidas na rua 
(1996), e composições do segundo, do álbum Nó na Orelha (2011). A análise aponta 
elementos nas produções que permitem caracterizá-las como discursos da violência e 
da cidade, levando em consideração a diferença do locus do qual eles emergem. 
 
Introdução  
Fernando Bonassi estreia com a publicação do livro O amor em chamas (1989) – 
subtítulo Pânico-horror&morte – relatos voltados para o subúrbio da grande São Paulo, 
como Mooca e São Caetano, bairro de origem do autor. Sua produção comporta 
gêneros distintos, híbridos, e sua linguagem jornalística aliada à breve narração, 
concebe um texto direto e pungente, “[...] que logra seu estilo mais eficiente, calibrando 
a linguagem entre a referencialidade da crônica e a tensa estrutura narrativa do 
miniconto” (SCHØLLHAMMER, 2011, p.63). Kleber Cavalcante, o Criolo, lançou seu 
primeiro álbum, Ainda Há Tempo, em 2006, – composto por 22 faixas de rap, que teve 
1.000 (mil) unidades vendidas. Seu trabalho posterior, o álbum Nó na Orelha (2011), 
também lançado pela cena independente, é musicalmente dissonante se comparado 
com o anterior. Disponibilizado gratuitamente na internet, o álbum, em apenas dois 
meses, contava com o número de 80 mil downloads e apresentou um trabalho – assim 
como Fernando Bonassi – com composições de estilos híbridos nas quais mescla 
samba e rap, bolero e soul, afrobeat e reggae, para retratar o morro e suas 
experiências. 
  
Materiais e métodos  
Enquadrados na produção cultural do final do século XX e início do XXI, os autores 
estudados inserem-se no rol das artes contemporâneas e, salvo as características 
próprias que lhes são reservadas, dão ênfase panorâmica à cidade e à violência. Tendo 
em vista esse norte e, a fim de estabelecer pontos de encontro e distanciamento entre a 
produção literária de Fernando Bonassi em 100 histórias colhidas na rua (1996) e a 
produção musical de Criolo, em Nó na Orelha (2011) e seu corpo temático, seus 
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procedimentos linguísticos e os discursos de resistência que as caracterizam, a 
bibliografia fundamental desse estudo está apoiada em teóricos e críticos que discutem 
as questões acerca das produções contemporâneas, Karl Erik Schøllhammer, Beatriz 
Resende, Giorgio Agamben, Antonio Dias, Regina Dal’Castagne, Yves Michaud, 
Zygmunt Bauman, Walter Benjamin e Silviano Santiago são peças fundamentais neste 
tabuleiro, como suportes teóricos para esta pesquisa em nível bibliográfico. 

 
Resultados e Discussão  
A cultura periférica cresce e, na mesma medida, procura representar e não mais ser 
representada por vozes que não provam de uma experiência como a sua. Com o apoio 
de coletivos e grupos independentes, a urgência de espaço faz com que a periferia se 
liberte da academia para arcar com o peso de suas reivindicações.  

 
A periferia se cansou de esperar a oportunidade que nunca chegava, e que viria 
de fora, do centro. A periferia não precisa mais de intermediários (aqueles que 
sempre falavam em seu nome) para estabelecer conexões com o resto do Brasil 
e com o resto do mundo. (VIANNA apud SCHØLLHAMMER, 2011, p. 101).    

 
Nesse sentido, é possível considerar, ainda que de forma genérica, que tais 
composições sejam o “registro da cultura dos iletrados”, o Folklore, na acepção da 
palavra. É a ideia da sabedoria popular, transmitida sempre dos mais velhos aos mais 
jovens e, aqui, claramente revertida. A vida da periferia não espera os indivíduos 
crescerem para os penalizar e, assim, os jovens não esperam a maturidade para 
transmitir suas sabedorias. É a diferença entre as experiências coletivas e individuais, já 
problematizadas pelo filósofo alemão Walter Benjamin, Erfahrung, a experiência, e 
Erlebnis, a vivência. A primeira, caracterizada pelo espírito de coletividade, é aquela 
transmitida por gerações, através da narrativa tradicional, de provérbios, parábolas e 
fábulas. É a imagem do camponês sedentário. A segunda é a vivência momentânea e 
particular, ligada à ausência de tempo ou espaço para a transmissão entre gerações. É 
marcada pela figura do homem moderno.  
A duração da vivência experimentada pelo povo pobre da periferia, porém, ultrapassa o 
período do choque vivenciado pelos soldados da guerra dos ensaios de Walter 
Benjamin, e é determinante na decisão do indivíduo em publicá-la, narrá-la. A 
“experiência do corpo pela fome”, por tempo indeterminado, impôs a experiência da 
narração: não nos moldes clássicos das letras, mas agora com os recursos que lhes 
cabem: o microfone, a rinha, a rima. Afinal, já indagava W. Benjamin, “[...] qual o valor 
de todo o nosso patrimônio cultural, se a experiência não mais o vincula a nós?” 
(BENJAMIN, 1994, p. 115).   
Em contraponto, apresentam-se as narrativas curtas de 100 histórias colhidas na rua. 
Distintas pelo local de produção em que se inserem, fator determinante para a 
linguagem, constituem-se, de maneira equivalente, como um discurso de resistência, 
mas que se efetiva por outras vias: circulam no âmbito das letras reconhecidas, de 
prestígio, por meios diferentes. O autor, com obra em temas majoritariamente da 
margem, vive outra face da experiência da pobreza: o de espectador, capaz de 
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apropriar-se dos fatos em uma linguagem recortada e cinematográfica.  Seus breves 
contos, mesmo que “evidentemente ficcionais e construídos na linguagem, atingem a 
realidade na mosca, interpelando a condição contemporânea brasileira com a elegância 
de um chiste” (SCHØLLHAMMER, 2011, p. 63). 
Tecidas tais considerações, tomamos como exemplo de análise dois textos, que 
apontam para uma relação temática entre os autores. Na composição Subirudoistiozin, 
de Criolo, o título, de maneira implícita, já nos revela a violência do local. Na expressão, 
transcrição do – por que não? – dialeto da favela, fortemente oral, “subiram dois 
tiozinhos”, significa a morte de dois sujeitos. Adiante, no mesmo local onde “o filho chora 
e a mãe não vê” e impera “a lei do cão”, aquele que canta, descreve: “As criança daqui 
tão de HK”. O trecho chama a atenção para a preocupação com a infância imersa em 
um ambiente hostil e, muitas vezes, impróprio, assim como o alcance e influência da 
violência sobre as crianças: ponto retomado em outras letras de Criolo. O verso é forte e 
tem poder para fazer com que projetemos a exata imagem da infância sendo 
corrompida por este ambiente.  
A exemplificação do tema da violência pela parte de Bonassi fica a cargo do miniconto 
37, de 100 histórias. Os leitores são arremessados à cena, “Agitação no necrotério. Três 
camburões trazem o cadáver da “filhadaputa”. Rodas de policiais tinindo, Revólveres 
mornos” (BONASSI, 1996, p. 81). O narrador câmera focaliza um espaço frio, que leva o 
leitor a pensar nos fatos anteriores àquela cena. Quem seria a filhadaputa? Por que 
morta? Por que, como nos indica o texto, morta por policiais? “Justiça foi feita: a irmã de 
Wilsinho Galiléia está morta” (BONASSI, 1996, p. 81). Pelos poucos indícios textuais, 
pensa, então, o leitor, que está em contato com a consanguínea de um possível 
traficante. Seu corpo, “[...] Crivado como se tivesse apanhado uma espécie furiosa de 
sarampo” (BONASSI, 1996, p. 81), é mais uma peça que indica a constituição do 
quebra-cabeça da violência. E a confirmação do mito/fantasma do determinismo 
periférico reaparece, agora pelas palavras do narrador de Bonassi, em um final atroz: 
“[...] Neste dia especial o legista começa pelo ventre. Retira o feto. Mostra: “Ia ser 
menino”. Ao que o chefe dos investigadores acrescenta, já no meio do corredor e sem 
se voltar: “Ia ser bandido” (BONASSI, 1996, p. 81). 
 
Conclusões  
Fernando Bonassi e Criolo acabam por se revelar retratistas de uma realidade que bate 
à porta de todos os nós. A crueza fria da vida (ou morte?) do outro, que nos é revelada 
pelas palavras de ambos, torna-se um objeto de conhecimento de uma verdade que, 
nem sempre, é a nossa. Perceber as obras dessa maneira é acolher uma realidade 
alheia, absorvê-las “como síntese e projeção da experiência humana” (CANDIDO, 2002, 
p. 80). É reiterar o papel fundamental da literatura na formação do homem e endossar o 
desenho dessas novas identidades e grupos, que agora gritam por voz própria. 
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Resumo:  
Esta pesquisa analisa os enredos e diferentes contextos de produção de três versões da 
obra de Edgar Allan Poe intitulada The Masque of the Red Death. Foram analisadas a 
obra original, uma adaptação escrita e a versão para dispositivos móveis com sistema 
operacional iOs abordando a multimodalidade. A pesquisa também aborda a sequência 
narrativa que é responsável pelo interesse do receptor, relatando um suspense que será 
resolvido no final, as fases da sequência narrativa abrangem: Situação inicial, 
complicação, fases de ação, resolução, situação final. O objetivo desta pesquisa é 
analisar o uso da língua inglesa como língua estrangeira. 
 
Introdução  
Esta pesquisa aborda os diferentes enredos da obra de Edgar Allan Poe – The Masque 
of the Red Death entre a obra original que é rica em detalhes e apresenta uma leitura 
densa, a qual foi obtida no site da University of Adelaide, uma adaptação da Oxford 
Bookworms que também é rica em detalhes, porém, apresenta relatos que não são 
abordados na obra original e a versão digital no aplicativo Ipoe que narra a história com 
muitas imagens interativas com o objetivo de impressionar o espectador. O objetivo 
desta pesquisa é analisar o contexto de produção das obras, dentre eles: O contexto 
físico e o contexto sociosubjetivo de modo a comparar os enredos a partir do referencial 
de Bronckart, apresentar as sequências narrativas em ambas produções de modo a 
identificar as mudanças ocorridas na releitura, não só no que diz respeito ao enredo 
mas em relação à multimodalidade uma vez que analisa a versão digital adaptada, para 
aparelhos com sistema iOs, intitulada iPoe e pesquisar novos ambientes de 
aprendizagem como aplicativos a disposição de qualquer leitor, para que a partir deste 
contexto se possa verificar até que ponto os dispositivos auxiliam na aprendizagem e no 
ensino da Língua Inglesa. 
  
Materiais e métodos  
De acordo com Bronckart o contexto de produção é o conjunto dos parâmetros que 
podem exercer influência sobre como se organiza um texto. Os fatores necessários para 
a organização de um texto estão reagrupados em dois conjuntos: O primeiro é o 
contexto físico que abrange: O lugar de produção, o momento de produção, o emissor e 
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o receptor. O segundo abrange é o contexto sociosubjuntivo abrange: O lugar social, a 
posição social do emissor, a posição social do receptor e o objetivo.  
A sequência narrativa pretende manter a atenção do receptor, construindo um suspense 
criado pelo estabelecimento de uma tensão e posteriormente a resolução. As fases da 
sequência narrativa abrangem: Situação inicial (apresenta o estado de coisas), 
complicação (perturbação a partir da situação apresentada na fase inicial), fases de 
ação(reúne os acontecimentos desencadeados pela perturbação apresentada na 
complicação), resolução(soluciona ações anteriores, não significa que estão 
finalizadas), situação final(como acaba a história). 
A multimodalide no dizes de Dionísio(2005), o conceito de multimodalidade diz respeito 
às mais distintas formas de construção linguística e de apresentação da 
informação/mensagem (DIONISIO, 2005). 
 
Resultados e Discussão  
As três obras analisadas são semelhantes em conteúdo, porém são apresentadas de 
modos diferentes. A obra original é densa, com poucas imagens, porém, com muita 
riqueza de detalhes. A adaptação feita pela Oxford bookworms é simplificada, possui 
imagens bem reais e utiliza uma linguagem simples. A versão do iPoe possui uma obra 
muito semelhante à original com uma linguagem mais simples e imagens 
impressionantes, pois interagem com os espectadores e utiliza a multimodalidade, 
porém, não é um aplicativo acessível à todos. O foco desta pesquisa é analisar a língua 
Inglesa como língua estrangeira. 
 
Conclusões  
Por fim, podemos concluir que a obra de Edgar Allan Poe – The Masque of The Red 
Death é organizada e narrada de modo a chamar a atenção de seus receptores pelo 
mistério que a obra aborda. Os contos de Edgar Allan Poe são obras marcantes da 
literatura contemporânea e são convites à imaginação. 
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Palavras-chave: Minificção. Literatura brasileira. Fabrício Carpinejar. 
 

Resumo:  
O presente artigo tem como objetivo ser uma introdução aos estudos das formas 
literárias mínimas e do uso que o escritor Fabrício Carpinejar faz delas. Para isso será 
feita um breve panorama do percurso histórico da minificção no Brasil, a influência das 
evoluções ocorridas na tecnologia e alguns de seus aspectos mais relevantes na 
literatura. Após definição e demonstrações das formas moderna do conto, o trabalho 
seguirá com abordagem do livro www.twitter.com/carpinejar do escritor Fabrício 
Carpinejar. O resultado final do trabalho será pautado na demonstração e explicação 
para que melhor se compreenda o gênero minificção e como consequência a obra de 
Fabrício Carpinejar. 
 
Introdução  
A minificção é uma das mais modernas vertentes do conto.Teve início, no Brasil, nas 
primeiras décadas do século XX na tentativa de inovar o gênero.Alguns elementos da 
narrativa curtapermanecem: a brevidade e a narração mínima; duas histórias narradas e 
um segredo mantido;a epifania e a abertura. 
O primeiro refere-se à retirada de elementos considerados acessórios, fazendo com que 
a narrativa se torne mais concisa.A segunda diz respeito à existência de duas histórias 
em um mesmo conto, uma visível e uma secreta.Por último, a epifania e a abertura 
ocorrem na esfera do leitor, sendo epifania uma espécie de revelação que ocorre ao 
leitor e a abertura uma forma de conexão ao mundo exterior. 
Muitos autores estão se favorecendo dos recursos oferecidos pelos avanços 
tecnológicos, criando sites, ou até mesmo participando de redes sociais como blogs e 
twitter para que com isso atinjam maior número de leitores e tornem possível o acesso à 
literatura de uma forma mais breve e com o uso de linguagem acessível. 
Esse é o caso do escritor sul-rio-grandense Fabrício Carpinejar, que ainda tão jovem já 
possui muitas obras publicadas e, talvez por compreender a complexidade da vida 
modernaque o ser humano tem hoje, escreve em seu twitter, limitado por 140 
caracteres, sobre a vida cotidiana, quase sempre de forma reflexiva e irônica. 
 

Aspectos metodológicos 
A história da minificção no Brasil não possui uma data fixa, pois se trata de um processo 
gradativo de transformação do conto.Portanto, aqui tentarei demonstrar de forma 
simples a evolução do conto àminificçãoem nosso país. 
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O termo evolução refere-se às características que sofreram transformações com o 
passar do tempo, em que um autor não supera o outro, mas se soma, acrescenta e 
compõe o que conhecemos por tradição literária.Essa linha evolutiva tem função de 
demonstrar de forma simples os aspectos mantidos e as variantes ao longo da trajetória 
do conto àminificção. 
Seguindo um ponto de vista mais cronológico proposto por Pedro Gonzaga em seu 
trabalho A poética da minificção: Dalton Trevisan e as ministórias de Ah, 
é?,começaremos com o conto clássico, passaremos pelo conto moderno e chegaremos 
ao conto pós-moderno, no qual encontraremos o gênero minificção. 
Como característica principal, o conto clássico apresenta um final surpreendente, com 
personagens bem delimitados, narradores convencionalmente confiáveis e, acima de 
tudo, a manutenção de uma estrutura fechada e linear. No Brasil, esse período vai 
aproximadamente do ano de 1842 a 1882, e podemos destacar dos escritores 
brasileiros Álvares de Azevedo e um dos primeiros livros de conto no Brasil: Noite na 
taverna. 
No conto moderno, que durou aproximadamente do ano 1882 ao ano de 1944, algumas 
características que eram fundamentais para o conto clássico vão sendo 
abandonadas.Dessas podemos destacar a obrigação de um final surpreendente, a 
linearidade do relato e a ideia de uma ação clara e exterior, resquício da tradição oral do 
conto que dá lugar ao intimismo e à resolução epifânica. Desta vez o escritor brasileiro 
que ganha maior destaque, mesmo não apresentando todas essas marcas, é Machado 
de Assis. 
Já a partir do ano de 1944 surge o conto pós-moderno, onde a intertextualidade toma 
conta do gênero, o final aparenta ser epifânico quando na verdade é irônico, os 
personagens parecem convencionais enquanto na verdade são um perfil paródico ou 
metaficcional, e o suporte deixa de ser somente o livro para receber outras 
contribuições.Nesta fase do conto, que começou aproximadamente no ano de 1944 e se 
faz presente ainda nos dias de hoje, podemos dar destaque ao escritor Dalton Trevisan, 
que por muitos teóricos é considerado o precursor da minificção no Brasil. 
Como percurso a ser estudado na minificção do autor em questão, Fabricio Carpinejar, 
a pesquisa será baseada no confronto entre as teorias consagradas a respeito do 
gênero conto (Poe, Cortázar, Tchékhov e Piglia) e os mais recentes trabalhos sobre a 
minificção enquanto vertente contemporânea (Zavala, Lagmanovich, Spalding e 
Gonzaga). 
 

Resultados e discussão 
Vieira (2012, p.154) propõe dez tipos formais possíveis de minificção: 1) miniconto,2) a 
minificção proverbial ou aforística,3) aminificção com feição de piada ou jogo de 
palavras,4) a minificçãocom marcas fabulares e morais, 5) a minicrônica, 6) a minificção 
com dicção poética, 7) a intertextual ou de apropriação,8) a metalingüística ou 
metaminificção, 9) a ensaística, e 10) a minificção gráfica. 



 

Universidade Estadual do Norte do Paraná  
CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 

 

     
© 2014 GP CRELIT  

 

In: ANAIS DO III COLÓQUIO DE PESQUISA EM LITERATURA.  

                                 Cornélio Procópio: UENP, 2014. Versão preliminar Página 104 
 

Seguindo a proposta de Vieira, o objetivo é compreender os textos da obra 
www.twitter.com/carpinejar quanto ao tipo formal ao qual estão inseridos e identificar 
quais são os aspectos presentes nesses tipos. 
A obra www.twitter.com/carpinejar apresenta em grande maioria textos que se 
enquadram na tipologia de minificção proverbial ou aforística. Esse tipo de texto utiliza-
se de textos já produzidos oralmente, como provérbios, ditados e outros textos curtos 
que geralmente são de caráter unifrásico para sua construção,porém de forma elevada 
e com tendência ao didatismo, propiciando o surgimento de outros gêneros próprios. 
São textos que sintetizam algum ensinamento ou espirituosidade humorística. Um 
exemplo de texto desse tipo é:  
 

Escutar não é deixar de falar é deixar de se ouvir. 10:53 PM Aug 
31st From web (Carpinejar, 2009, p.19) 
 

Nesse texto,Carpinejar resume o ensinamento de que para ouvir mais o que o outro tem 
a dizer devemos falar somente no momento certo, ensinamento este que também pode 
ser visto em discursos orais. 
Outro tipo de minificção que se faz presente na obra é aminificção com feição de piada 
ou com jogo de palavras, que por sua vez é utilizado de forma cômica, de modo a 
provocar a realidade por meio do jogo de palavras: 

 
Literatura é educar para o avesso; quando educa para o 
conhecido, já é sermão. 2:12 PM Aug 26th From web 
(Carpinejar,2009, p.23) 

 
Nesse texto o sentido cômico está na distinção das formas de educar e nos remete a 
dois tipos de realidade: uma avessa (ou criada) representada pela literatura e outra 
vivida pelo leitor, representada pelo sermão. 
O último tipo de minificção aqui apresentado da obra de Fabrício Carpinejar é 
aminificção com dicção poética. Esse tipo refere-se ao trabalho com uma linguagem 
próxima à linguagem usada na poesia, podendo-se trabalhar com o humor ou 
aproximar-se do aforismo com reflexões filosóficas.  

 
Hiena nunca ri: sua risada é fome. 3:48 PM Sep 5th from web 
(CARPINEJAR, 2009, p. 15)  

 
A linguagem é próxima da poesia, pois apresenta uma percepção metafísica do mundo, 
ou seja, algo que está além do mundo material, este tipo de linguagem visa alcançar a 
reflexão filosófica e existencial no leitor, mesmomantendo a característica de concisão. 

 
Conclusões 
Conclui-se, diante do exposto, que a minificção de Fabrício Carpinejarem 
www.twitter.com/carpinejarapresenta como principais aspectos a concisão, a 
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intertextualidade, a abertura e a epifania, aspectos esses propostos por estudiosos da 
área de literatura contemporânea como uma tentativa de consagrar a minificção como 
um gênero literário. 
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A REPRESENTAÇÃO DA VIOLÊNCIA NA OBRA HOTEL HELL, DE JOCA REINERS 
TERRON. 
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Palavras-chave: Representação da violência. Literatura Brasileira Contemporânea. 
Hotel Hell. 
 

 

Resumo:  
A prosa brasileira contemporânea tem sido classificada pela crítica literária como plural, 
múltipla, fértil, híbrida, etc, cuja diversidade é de gênero, de temas, de imagens, de 
estilo, de suportes, dentre outros mecanismos mais. Entretanto, há linhas de forças 
dominantes que norteiam e se fazem presente na maioria esmagadora nas produções 
narrativas atuais, sendo a violência no espaço público urbano uma delas. A partir do 
exposto, esta comunicação tem por objetivo analisar como se dá a representação 
discursiva deste tema no livro Hotel Hell, de Joca Reiners Terron, publicado em 2003.  
 
Introdução  
Como parte integrante de uma investigação mais ampla, este trabalho é o resultado 
parcial de estudos feitos para o trabalho de conclusão de curso (TCC), do curso de 
Letras da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP – CCP), cujo tema é a 
representação da violência na contística brasileira contemporânea. Para tanto, toma-se 
como objeto de estudo o livro de Joca Reiners Terron, Hotel Hell, de 2003. 
Considerando que a literatura brasileira contemporânea é definida pela diversidade, 
seria um risco tentar classificá-la a partir de parâmetros fixos, mas ainda assim há 
alguns rumos e eixos temáticos os quais a literatura de hoje recorre com frequência: a 
presentificação, referente ao sentido de urgência tanto estilística, quanto tematicamente; 
a presença do trágico, norteando os destinos das personagens e, por último e foco 
deste trabalho, a presença da violência, segundo Beatriz Resende (2008). 
 
Materiais e métodos  
A metodologia utilizada é a de pesquisa bibliográfica. Para a análise, optou-se, 
primeiramente, por ler a obra Hotel Hell (2003) que, apesar de ter sido classificado como 
um livro de contos, todas as pequenas narrativas encontram-se imbricadas. Por isso, o 
estudo investigará a integralidade da obra. A partir disso, a pesquisa se deu em nível 
bibliográfico, com análise de conteúdo, à luz de estudos de Ana Paula F. Nobile 
Brandileone (2013), Vanderléia da Silva Oliveira (2013), Beatriz Resende (2008), Karl 
Erik Schøllhammer (2011), Walnice Nogueira Galvão (2005), Yves Michaud (1999), 
Mikhail Bakhtin (1993), Vinícius Edilberto Prinstrop (2011), dentre outros. 
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Resultados e Discussão  
A imensa fertilidade no campo temático da literatura brasileira contemporânea é 
inegável, mesmo assim ainda há temas centrais nas produções narrativas, como afirma 
Resende (2008), Schøllhammer (2011), sendo uma delas o centro e objeto de estudo 
desse trabalho: a violência e como ela se apresenta na literatura contemporânea. Na 
obra de Joca Reiners Terron, a violência está presente sob vários aspectos, a começar 
pelo título, Hotel Hell, e pela designação de alguns contos como “Inferno?”, “Mais 
embaixo”, “Sonho com fratura exposta”, “Arrancado o couro”, “Tatue o osso”. Também 
no plano da expressão, o livro agride o leitor (CANDIDO, 1987), seja pelos recursos 
técnicos empregados, seja pelo processo de enunciação proposto, com a incorporação 
de expressões populares, muitas vezes até chulas.  
Um parque temático é o cenário desse livro de contos que, em última instância, pode 
ser entendida como a miniatura da cidade de São Paulo, descrito como um lugar 
sombrio, violento e amedrontador, onde vivem (ou sobrevivem) habitantes solitários, 
alienados e sem expectativa, na sua maioria. A presença de diversos elementos 
grotescos na narrativa conduz, nesse contexto do universo urbano, não só ao 
rebaixamento dos personagens, mas também ao topos do mundo às avessas e ao 
rebaixamento da linguagem.  
O homem, fruto dessa cidade corrompida pela violência e pela individualidade, aparece, 
não raro, fundido à máquina ou a animais, quando não é o próprio animal que possui 
voz. Ao fazer essa fusão entre homem/máquina, homem/animal e animal/homem, 
Terron leva os leitores a construir imagens grotescas, as quais se concretizam pelas 
ilustrações apresentadas pelo livro. 
 
Conclusões  
A partir do exposto, pode-se dizer que a obra Joca Reiners Terron submete ao 
brutalismo tanto a forma literária quanto a temática, que é gerada pela presença 
escatológica do sexo, da violência física (estupro, por exemplo) e psicológica, do uso de 
drogas - representações convincentes da vida em uma metrópole hostil como São 
Paulo. A fusão de formas literárias e não literárias, bem como a utilização de vários 
registros discursivos, como cartas, bilhetes, orações, por exemplo, denotam ainda o 
compromisso do escritor com a inovação das formas de expressão e das técnicas de 
escrita. 
Emprestando de Schøllhammer (2011) a reflexão de que a literatura nacional antes se 
registrava entre “campo” e “cidade” e agora se delineia entre a “cidade oficial” e a 
“cidade marginal”, a narrativa de Terron põe à mostra, apesar da sua composição 
alegórica, um mundo que se quer esconder, porque à margem do centro econômico 
paulista. 
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Palavras-chave: Romance de ficção. Literatura Contemporânea. Bernardo Carvalho. 
 

Resumo:  
A partir da perspectiva dos estudos pós-estruturalistas de Michel Foucault que revelam 
a função de instituir realidades, este trabalho tem como objetivo apresentar a obra Os 
bêbados e os sonâmbulos (1996), de Bernardo Carvalho e as impressões iniciais de 
leitura acerca de como a multiplicidade de papéis e a confusão identitária tem caráter 
primordial na construção do romance. A narrativa articula, nas projeções da enunciação, 
características incomuns e que se distanciam da realidade levando-nos a outro conceito 
sobre a consciência e o que é inconsciente. O narrador revela que, por conta de um 
tumor no cérebro, pode perder sua própria identidade e atribuir características suas a 
outras pessoas e vice-versa. 
 
Introdução  
Os romances de ficção são destaque dentre obras de língua portuguesa na 
contemporaneidade, isto porque as narrativas têm ultrapassado as fronteiras no que 
tange o imaginário do leitor, fazendo-o reavaliar o seu papel na tríade autor/obra/leitor. 
Isso permite observar no cenário literário brasileiro contemporâneo a existência de 
escritores que, usando artifícios até então não vistos, conseguem romper os 
preconceitos e apresentarem romances instigantes voltados essencialmente para a 
questão da Ficção. Um desses escritores é o paulista Bernardo Carvalho, autor já 
consagrado por seus romances. 
Inscrito dentro da produção contemporânea que, por sua vez, vem rompendo com os 
paradigmas de uma imagem cristalizada do que vinha a ser o papel e a construção da 
literatura, Bernardo Carvalho passou a ser reconhecido especialmente a partir do seu 
romance Nove noites (2002). Os autores contemporâneos a Bernardo Carvalho, assim 
como o próprio autor, enfatizam narrativas capazes de diagnosticar os males que 
corrompem a sociedade, tais como o preconceito e o consumismo desenfreado. 
Em recente entrevista, Bernardo Carvalho afirmou produzir uma literatura do contra, 
capaz de desconstruir a imagem infantilizada do público que espera que a literatura seja 
um gancho da sociedade idealizada. A obra Os bêbados e os Sonâmbulos (1996) 
mostra-se como um romance que explicita a posição do autor em relação aos preceitos 
literários atuais. O romance é narrado pelo personagem-principal que, no começo da 
narrativa, revela ter um grave tumor no cérebro que o levará ao esquecimento, podendo 
perder sua identidade. Há ainda um mistério de seu passado que precisa ser 
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desvendado, o leitor começa então a questionar quais acontecimentos são reais e quais 
são criados pela imaginação do protagonista, cuja memória carece de razão. Para dar 
mais ênfase à loucura, o tempo não é linear exigindo atenção redobrada já que a 
narrativa apresenta, em sua verossimilhança, traços do real e de elementos históricos.  
 
Materiais e métodos  
Utilizaremos os estudos de Zigmunt Bauman e Stuart Hall para analisar como é feita a 
construção da identidade no romance e como ela se define. Utilizando a obra de Beatriz 
Resende (2008) sobre o romance e o autor, observaremos como é vista pela crítica a 
ficção de Bernardo Carvalho. Será usado o método analítico, já que faremos 
literariamente a análise da obra. 
 

Resultados e Discussão  
O romance Os Bêbados e os Sonâmbulos, publicado em 1996, demonstra as 
características do autor e reafirma o estilo ficcional já exibido em sua primeira obra, 
Onze (1995). De acordo com Resende (2008) “na obra de Bernardo Carvalho, 
identidades pessoais, de gênero, geográficas, espaciais e temporais são questionadas 
em construções que evidenciam quanto é fictício o texto ficcional.”  
Costa Lima (2002) corrobora essa afirmação quando diz que Bernardo Carvalho 
apresenta uma falha, proposital, “que parece estar na busca extremada de transformar o 
inverossímil em verossímil; em não deixar brechas para uma leitura diversa”. 
A trama, narrada em primeira pessoa, apresenta um militar homossexual que descobre 
ter uma grave doença que apaga progressivamente sua memória, fazendo-o perder sua 
própria identidade. O narrador sofreu um acidente de avião quando criança, no qual seu 
pai morreu e seu irmão desapareceu. A busca pela testemunha que o ajudou no 
acidente se torna primordial para que ele entenda um pouco mais sobre seu passado. O 
militar se vê diante de mais um mistério quando um psiquiatra brasileiro, desaparecido a 
nove anos, que reaparece na cidade de Los Angeles no Chile, achando que está em 
Los Angeles na Califórnia, lhe entrega, por coincidência, uma peça essencial para o seu 
jogo de loucura. As minúcias e a introspecção permitem ao leitor o papel ativo no 
desfecho da trama encaminhando-o sempre ao questionamento. 
O narrador é o personagem principal e quem possui o poder, mesmo diante das 
incertezas. Quando conhece um americano que veio para o Brasil em busca de uma 
obra de arte, o narrador se apaixona por ele. O americano, um executivo chamado de 
PM, revela-se um assassino em série, capaz de matar friamente os clientes - 
homossexuais, que se apaixonam por ele –  que não estão satisfeitos com os serviços 
prestados pela empresa na qual trabalha.  Encontramos, então, um significado para o 
título da segunda parte, “Os executivos: uma farsa”, no texto os executivos são homens 
machistas, que aparentam seguir padrões tradicionais da sociedade, mas que ou se 
envolvem em relacionamentos homoafetivos, no caso dos clientes de PM, ou são 
assassinos. A farsa é, portanto, construída com base na opinião perante a sociedade e 
no modo como eles realmente agem e sentem, revelando um significado mais amplo do 
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que é individual e o que é social; de como você deve se comportar para ser aceito por 
uma sociedade hipócrita.  
O romance termina deixando várias questões sem resposta evidente, para que o leitor 
qualificado consiga, através das entrelinhas, observar o que é de cunho real.  
Este trabalho encontra-se em fase inicial, na qual ainda estamos coletando materiais 
sobre o romance e fazendo a leitura teórico-crítica, com o intuito de observar a 
construção identitária dos personagens, levando em conta que a definição e 
caracterização deles é apresentada pelo narrador-personagem que tem uma doença 
capaz de apagar suas memórias que oscilam entre realidade objetiva e imaginação. 
 
Conclusões  
Este trabalho teve como objetivo apresentar o escritor Bernardo Carvalho e breves 
considerações sobre a obra Os bêbados e os Sonâmbulos. A pesquisa continua em 
desenvolvimento visando aprofundar os estudos em relação à obra. 
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Palavras-chave: Angu de Sangue. Literatura brasileira contemporânea. Violência. 
 

Resumo:  
Este artigo tenciona fazer uma análise sobre a representação da violência no conto 
Angu de Sangue, de Marcelino Freire, pertencente ao livro homônimo lançado em 2000. 
Partindo da violência exposta no conto, pretendemos esmiuçar também os aspectos 
característicos da Literatura brasileira contemporânea nesta obra em questão, 
utilizando-nos dos escritos de Beatriz Resende em seu livro Contemporâneos: 
expressões da Literatura Brasileira no século XXI (2008), mais especificamente no 
capítulo intitulado A Literatura Brasileira na era da Multiplicidade, no qual além da 
violência, veremos a questão da presentificação e do trágico que constantemente estão 
presentes nesta narrativa. O texto Reflexões sobre o Romance Moderno (1976) de 
Anatol Rosenfeld também nos servirá de apoio para a análise, uma vez que é com este 
autor que temos os primeiros resquícios dessa literatura feita hoje. Logo, objetiva-se 
avaliar as particularidades presentes no conto através de uma análise estrutural e de 
sua linguagem forte e expressiva.  
 
Introdução  
Quando se pretende analisar um conto, é necessário ter-se em mente que as origens 
deste gênero estão calcadas na oralidade, já que o ato de contar estórias consiste em 
um indivíduo que transmite um acontecimento a um outro indivíduo que se predispõe a 
ouvi-lo, como apresenta Nádia Battella Gotlib, em seu livro Teoria do conto, ao 
exemplificar que esta ação surgiu “em sociedades primitivas, sacerdotes e seus 
discípulos, para transmissão dos mitos e ritos da tribo; nos nossos tempos, em volta da 
mesa, à hora das refeições, pessoas trazem notícias, trocam idéias e... contam casos” 
(GOTLIB, 2006, p. 5) 
Ao longo dos tempos, foram surgindo formas novas de se contar estórias, ocorrendo 
assim, transformações nas questões estéticas envolvidas neste gênero literário, que 
culmina por configurar-se como “uma síntese viva ao mesmo tempo que uma vida 
sintetizada” (p. 150), como argumenta Julio Cortázar, em seu livro Valise de cronópio 
(1993). Além disso, é importante salientar também que o conto tende a atingir seu 
objetivo, ou seja, conquistar a atenção do leitor, através de uma estória que se 
assemelhe aos seus ideais, não sendo necessário, portanto, que o conto esteja pautado 
em um fato real, como pode ser verificado nos escritos de Cortázar: 
O que há é uma aliança misteriosa e complexas entre certo escritor e certo tema num 
momento dado, assim como a mesma aliança poderá logo entre certos contos e certos 



 

Universidade Estadual do Norte do Paraná  
CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 

 

     
© 2014 GP CRELIT  

 

In: ANAIS DO III COLÓQUIO DE PESQUISA EM LITERATURA.  

                                 Cornélio Procópio: UENP, 2014. Versão preliminar Página 113 
 

leitores. (...) O que está antes é o escritor com a sua carga de valores humanos e 
literários, com a sua vontade de fazer uma obra que tenha sentido; o que está depois é 
o tratamento literário do tema, a forma pela qual o contista, em face do tema, o ataca e 
situa verbal e estilisticamente, estrutura-o em forma de conto, projetando-o em último 
termo em direção a algo que excede o próprio conto. (CORTÁZAR, 1993, p. 155 e 156) 
Esta inserção de temáticas que sejam do agrado do escritor e que provavelmente serão 
discutidas de forma mais profícua, em virtude desta aproximação entre o autor e o 
conteúdo com o qual desenvolverá sua narrativa, permite ao leitor adentrar ao universo 
apresentado em um conto, por meio da sensibilidade exposta nas próprias palavras que 
compõem o texto literário. Para tanto, o autor pode fazer uso de diversos mecanismos 
que o auxiliem neste objetivo, tais como a utilização de uma linguagem mais próxima da 
oralidade, como é o caso do escritor Marcelino Freire e do conto em análise, Angu de 
Sangue, que possui em sua essência a presença constate de vocabulário pertencente 
ao linguajar popular (a gente, não se toca etc.), assim como o uso de expressões mais 
fortes, como palavras consideradas de baixo calão (filho da puta, porra etc). 
 

Materiais e métodos  
Visando apresentar as particularidades existentes na narrativa do escritor Marcelino 
Freire, tais como a circularidade, presentes no conto que será esmiuçado, pretendemos, 
primeiramente, situar o autor e sua obra Angu de Sangue e, posteriormente, faremos 
uma análise detalhada do conto homônimo, avaliando suas especificidades através de 
uma análise centrada tanto na estrutura quanto na linguagem utilizada pelo autor para 
compor sua narrativa. Os estudos aqui explicitados serão pautados nas teorias 
apresentadas por Beatriz Resende em seu livro Contemporâneos: expressões da 
Literatura Brasileira no século XXI (2008) e no texto Reflexões sobre o Romance 
Moderno (1976) de Anatol Rosenfeld, além é claro dos textos bases, tais como Teoria 
do conto, de Nádia Battella Gotlib e Alguns aspectos do conto, de Julio Cortázar. 
 

Resultados e Discussão  
A Literatura brasileira contemporânea é caracterizada por três elementos básicos, sendo 
eles: a presentificação, o trágico e a violência. Esses elementos são encontrados em 
praticamente toda produção literária no Brasil nas últimas décadas. 
A pesquisadora Beatriz Resende, traz à tona a significação e importância de cada um 
desses elementos, que por sua vez estão presentes no conto Angu Sangue, de 
Marcelino Freire, objeto de estudo deste artigo. A narrativa traz a história de um jovem, 
que em meio a um assalto começa a relatar o fim de seu relacionamento, que a 
exemplo da situação que está vivendo, também foi um momento conturbado de sua 
vida. Esse fluxo de consciência vivenciado pelo jovem torna a narrativa angustiante, em 
que aos leitores, é conferido o direito de adentrar ao universo sombrio e perverso do 
narrador-personagem.Temos então um retrato de uma violência causada pela confusão 
social que permeia o Homem atualmente, e vemos isso retratado na literatura 
contemporânea, inclusive no conto estudado, como ponderado anteriormente. 
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Conclusões  
Após as análises realizadas, pudemos perceber o quão permeada pela violência está a 
Literatura brasileira contemporânea, principalmente, nos escritos do autor Marcelino 
Freire, que com seu livro Angu de Sangue (2000), mais precisamente, com o conto 
homônimo, consegue explicitar de uma forma clara e agressiva essa realidade repleta 
de violência que o cidadão brasileiro vivencia. 
Procurou-se evidenciar também que o autor buscou apresentar elementos que 
possibilitassem ao leitor envolver-se diretamente com a narrativa, através de um enredo 
repleto de quebras de expectativa o qual prende a atenção do início ao fim, aliás, o 
próprio desfecho do conto não permite que a estória se finde, já que por tratar-se de um 
conto circular, fica aberta uma lacuna em relação ao que ocorrerá com o personagem 
central mediante a situação em que se encontra.  
Foi possível constatar também, que essa literatura calcada em uma linguagem forte, faz 
parte de um corpus literário que agrupa outros escritores e suas respectivas obras, e 
que trazem em seus escritos, essas características que por um lado, singularizam essas 
narrativas e, por outro, pluralizam as questões sociais abordadas. 
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Resumo:  
Com a modernidade e a implantação do capitalismo, as estruturas sociais coletivas 
passam a ser determinadas pela individualidade e o subjetivismo advindo do Iluminismo. 
A epopéia solidificada como expressão tradicional de arte, abre espaço para a nova 
forma burguesa: o romance tem como um dos constituintes essenciais, a apreensão da 
realidade. Esse gênero tornou-se modalidade literária na tradição de todos os países, 
inclusive os de origens calcados na oralidade, resultante de um processo histórico de 
assimilação cultural europeia. No entanto, o objetivo principal deste trabalho será 
analisar a estratégia estética da obra O Segredo da Morta, de Antonio de Assis Junior, 
marco inicial da formação do romance angolano, como gênero que sustenta uma 
ressignificação cultural no entrecruzamento de valores advindos da modernidade e 
daqueles enraizados na tradição oral. 
 
Introdução  
O romance tem como função recriar a realidade, reconstruir o “fluxo da existência”. 
Nesse sentido, muitos romancistas mostraram-se atentos ao tema da sociedade em 
decadência, como forma de reconstruir numa unidade imaginária, ou colocando-se à 
procura de solução para tal crise, para restaurar o conhecimento e a fé. Para 
“configurar-se e resistir à análise, o romance foge dos pormenores auto-suficientes: 
estes, para ganhar sentido e função no corpo da narrativa, precisam vincular-se à 
cosmovisão integral.” (MOISÉS, 2006, p.167)  
Entre os séculos XIX e XX esse gênero foi disseminado pela tradição europeia como 
estratégia de dominação cultural. Em se tratando de autores oriundos das colônias 
portuguesas, todos tinham formação intelectual na metrópole, Lisboa e Coimbra, 
reproduzindo o modelo vigente como projeto estético para a formação literária. Contudo, 
o romance surgiu como estética do Romantismo, corrente literária que se efetiva a partir 
de um caráter nacionalista. Uma vez que sofre influência dos ideais da Revolução 
Francesa, esse nacionalismo que surge como reação à hegemonia instalada durante o 
processo de colonização. Concentra-se nos costumes, na tradição local, na língua, e no 
folclore nacional para reestabelecer a identidade nacional. No entanto, muitos escritores 
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construíram seus projetos estéticos pautados por um “instinto de nacionalidade”4, 
porém, mesmo buscando a descrição fiel de costumes, comportamentos e linguagem, 
os romances são influenciados pelos conceitos europeus.  
Em Angola, Assis Junior é elencado pela crítica como precursor da formação da 
literatura angolana pela publicação de O segredo da morta, consolidando uma 
sistematização literária, a partir do gênero romance. Nesta obra, observa-se esse 
instinto de nacionalidade que se propagou entre os intelectuais da época, que 
empenhavam em construir uma identidade cultural para seu país. Para conseguir uma 
“unidade imaginária” tenta conciliar elementos tradicionais de terras angolanas, num 
contexto relativamente europeu; que de certa forma cumpre com a missão de restaurar 
a cultura angolana; porém, as formas, estruturas e funções que constituem o romance 
são preservadas. 

 

Materiais e métodos  
Embasada numa Pesquisa Bibliográfica, será feita uma revisão crítica quanto à 
importância da obra para a formação do romance angolano, analisando os aspectos 
teóricos do gênero romance e sua incorporação à estética literária angolana, que nos 
permitirá evidenciar a efetivação do caráter nacionalista na construção de um romance 
oralizado. 
 

Resultados e Discussão  
Ao introduzir o romance em Angola, Assis Junior propõe revitalizar os “valores da terra”. 
Já no início da narrativa nos alerta quanto ao valor de seu projeto literário: “Será 
porventura este, no gênero, o primeiro livro que reflete, entre nós, aquele viver dos 
tempos idos. Não compete a quem escreve dizer da sua utilidade” (1979, p.33). 
Observa-se que o ficcionista recria em sua obra experiências reais que envolvem o 
contexto histórico e social de Angola e que suas significações servirão para entender a 
mentalidade social contemporânea.  

Ao recriar o real, torna o angolano sujeito, e não mais objeto, social de sua 
história, porém mesmo com o objetivo de buscar uma linguagem mais fiel a veracidade 
angolana, seguiu um padrão estético e cultural europeu.  
 
Conclusões 
Tendo em vista os aspectos analisados na obra O segredo da morta- romance de 
costumes angolense, percebemos que Assis Junior reinventa o gênero romance, 
buscando evidenciar traços da nacionalidade angolana. Porém, a mentalidade cultural 
da época sofria influencia do colonizador europeu. 
O instinto de angolanidade é declarado pelo autor, de forma explícita em seu capítulo 
Advertência, ao mencionar sua intenção em descrever as “coisas da terra” angolana, 

                                                 
4 Expressão utilizada por Machado de Assis em análise das publicações literárias dos românticos 

brasileiros do século XIX, no artigo Notícia da atual literatura brasileira. Instinto de nacionalidade. 

Publicado originalmente em O Novo Mundo, 24/03/1873. 
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porém, em muitos aspectos, prevalece certa ingenuidade em seu discurso estético 
ainda motivado pelo discurso hegemônico europeu; tanto que em sua posição social de 
escritor sublinha a diferença entre o discurso do angolano e a do “civilizado”, com a 
introdução do quimbundo demarcado graficamente em itálico e com nota de tradução 
em rodapé. Dessa forma, o autor introduz linguisticamente a cultura angolana, mas com 
olhar europeu. E esse instinto aproxima, de certa forma, as literatura produzidas nas ex-
colônias após as independências. 
 
Referências 
ASSIS JUNIOR, Antonio de. O segredo da morta- romance de costumes angolenses. 

2ed. Lisboa: Edições 70, 1979. 

CALZOLARI, Tereza Paula Alves. O segredo da morta: um roman-feuilleton angolano. 

Disponível em: http://www.filologia.org.br/vijonafil/atas/o_segredo_da_morta.pdf. 

Acessado em 02/12/2013. 

MACHADO, Irene A. O romance e a voz:  a prosaica dialógica de M. Bakhtin. Rio de 

Janeiro: Imago Ed. São Paulo: FAPESP, 1995. 

MOISÉS, Massaud. A criação literária: prosa I – Formas em prosa, conto, novela, 

romance. 20ed. São Paulo: Cultrix, 2006. 

REUTER, Yves. A análise da narrativa: o texto, a ficção e a narração. Trad. Mario 

Pontes. Rio de Janeiro: DIFEL, 2002. 

 

http://www.filologia.org.br/vijonafil/atas/o_segredo_da_morta.pdf


 

Universidade Estadual do Norte do Paraná  
CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 

 

     
© 2014 GP CRELIT  

 

In: ANAIS DO III COLÓQUIO DE PESQUISA EM LITERATURA.  

                                 Cornélio Procópio: UENP, 2014. Versão preliminar Página 118 
 

ENTRE RINHAS DE CACHORROS E PORCOS ABATIDOS: UM ESTUDO SOBRE OS 
PERSONAGENS EDGAR WILSON E ERASMO WAGNER 

 

VAGNA MENDES (PG Uenp-CJ) 
ADENIZE FRANCO (Orientadora – Uenp-CJ/CRELIT/FA) 

vagna.mendes@yahoo.com.br 
 

 

Palavras-chave: Literatura. Pós-modernidade. Ana Paula Maia. 
 

Resumo:  
A produção literária pós-moderna, de modo geral, projeta-se no desafio de representar 
nosso lugar diante de tudo o que nos cerca. Resultado da ruptura com os modelos 
tradicionais, a prosa brasileira de hoje retoma o trágico atravessando e caracterizando 
todo o período de maneira realista e radical, conforme sinaliza a crítica literária Beatriz 
Resende. Nesse sentido, a presente pesquisa tem como maior interesse analisar a obra 
Entre rinhas de cachorros e porcos abatidos (2009), da escritora brasileira Ana Paula 
Maia, e as construções identitárias, sobretudo, dos personagens Edgar Wilson e Erasmo 
Wagner. Tais personagens figuram na novela como um meio de representar a 
sociedade brasileira de forma realista, ao mesmo tempo que ocupam posições sociais e 
desempenham funções caracterizadas pela degradação. 
 
Introdução  
Sabemos que a literatura contemporânea brasileira faz parte de um processo transitório 
no qual o discurso literário é construído através de elementos fragmentados e também 
de diversas possibilidades de construção da subjetividade moderna. Diante das novas 
constatações acerca das produções literárias e da organização no tema, as narrativas 
voltam-se às relações pessoais do ser humano e sua vida pública inseridos no cenário 
urbano sob uma perspectiva angustiante e paradoxal do presente. Como verifica a 
pesquisadora Beatriz Resende, essas narrativas retomam o trágico, pois, o “trágico 
estabelece um efeito peculiar com o indivíduo, supera-o e traça uma relação direta com 
o destino” (RESENDE, p. 30, 2008), daí as características que perpassam muitas das 
obras produzidas hoje. Dentre as produções brasileiras escritas a partir dos anos 90, 
escolhemos Entre rinhas de cachorros e porcos abatidos (2009), da escritora carioca 
Ana Paula Maia, como proposta de trabalho por dois motivos: o primeiro por tratar-se de 
uma escritora pouco pesquisada no universo acadêmico e o segundo porque o discurso 
narrativo apresenta uma organização estética de ruptura com o modelo, característica da 
prosa pós-moderna, mas, sobretudo, busca representar a realidade bastante radical de 
forma que traz incômodo ao leitor. A obra é definida pela autora como novela e é, 
portanto, dividida em duas partes: a primeira recebe o título do próprio romance Entre 
rinha de cachorros e porcos abatidos, e a segunda recebe o título de Trabalho sujo dos 
outros. A primeira narrativa descreve a vida brutal de Edgar Wilson, um homem que 
trabalha como abatedor de porcos nos fundos de um mercadinho no subúrbio; não se 
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importa com sua rotina de vida e sua distração é fazer apostas em rinhas de cachorros. 
A segunda mostra a vida difícil de um gari chamado Erasmo Wagner. Diante da 
imundície e podridão que o cercam, Erasmo Wagner se mantém indiferente. Ambas 
retratam, de maneira bastante realista, o cenário social trabalhista da classe menos 
favorecida. Nota-se que os personagens se misturam seja pelas iniciais do nome (EW), 
seja pelo modo de encarar o dia a dia de trabalho. É nesse sentido que nossa pesquisa 
se ocupa, em analisar a construção ambígua da identidade desses personagens. 
   
Materiais e métodos  
Este trabalho é resultado das práticas de pesquisa e leitura estabelecendo comparações 
entre as narrativas para assim, traçar num primeiro momento algumas considerações a 
respeito da proposta de trabalho. Para esse estudo, utilizamos como referenciais 
teóricos os textos dos pesquisadores e críticos brasileiros como Beatriz Resende e Karl 
Erik Schøllhammer.  Sobre a inscrição da obra da autora no período contemporâneo, 
recorremos às teorizações sobre pós-modernidade de Linda Hutcheon e Andreas 
Huyssen. Quanto às questões da construção identitária na pós-modernidade, o 
referencial é sustentado pelas discussões sobre o tópico a partir de Stuart Hall. 
Apresentamos ainda, considerações colhidas de algumas entrevistas da escritora Ana 
Paula Maia, publicadas em sites e blogues que discutem literatura. 
 
Resultados e Discussão  
Esta pesquisa refere-se ao Trabalho de Conclusão de Curso, nível Especialização em 
Estudos Linguísticos e Literários do Centro de Letras Comunicação e Artes, da UENP, 
Campus Jacarezinho, Estado do Paraná, turma VI 2013-14. O artigo monográfico, em 
fase de desenvolvimento, busca analisar o elemento da identidade na obra Entre Rinhas 
de cachorros e porcos abatidos. É válido salientar que partimos da suposição de que os 
personagens Edgar Wilson e Erasmo Wagner, embora não façam parte da mesma 
novela, se completam, estabelecendo um processo de duplicidade entre si. A 
recorrência, nas duas narrativas, de personagens cujas iniciais dos nomes são idênticas 
favorece, inclusive, à relação com o personagem William Wilson, do escritor norte-
americano, Edgar Alan Poe, em seu conto homônimo. A questão do duplo pode ser 
compreendida na obra de Ana Paula Maia não somente dentro desse processo de 
homonímia, mas também no cruzamento das identidades dos personagens, com 
histórias de vida similares e “trabalhos sujos” que alguém, independente do nome que 
tenha, precisa fazer. 
 
Conclusões  
Por se tratar de uma escritora com pouca pesquisa e que o personagem aparece em 
outras narrativas de Ana Paula Maia, o presente trabalho não apresenta conclusões 
fechadas acerca do objeto de estudo, mas dispõe de algumas impressões da obra em 
questão.  
Durante a pesquisa fizemos a leitura de outros romances da escritora e percebemos 
que definir quem é Edgar não é uma tarefa simples. Citamos Edgar, porque ele é foco e, 
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a partir dele, que outros personagens se desenvolvem, como é o caso do personagem 
Erasmo. Como a própria autora revela, Edgar Wilson é fruto das leituras que fez dos 
textos de Edgar Allan Poe, em especial, do conto William Wilson. Nesse sentido, 
desvendar Edgar e/ou Erasmo é uma tarefa que requer muito cuidado e mais estudo. 
Portanto, apresentamos aqui, alguns dados parciais da pesquisa em desenvolvimento, 
tais como a apresentação da escritora Ana Paula Maia, sua inscrição na narrativa 
contemporânea brasileira e as impressões de leitura sobre sua primeira obra Entre 
rinhas de porcos e cachorros abatidos com considerações de análise preliminar sobre 
as identidades instáveis dos personagens Edgar Wilson e Erasmo Wagner. 
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Palavras-chave: Narrativa contemporânea.  Privado versus publico. André de Leones. 
 
Resumo:  
A produção narrativa da Literatura Brasileira atual revela certas mudanças nas 
convenções e no pensamento acerca dos vínculos amorosos, expondo, dessa forma, 
uma condição contemporânea. Este estudo faz breve abordagem sobre maneira com 
que essas relações humanas estão representadas. O romance de André de Leones, 
Como desaparecer completamente (2010), é o corpus literário utilizado para a análise 
da temática das reinvenções e transformações dos vínculos amorosos na sociedade 
atual. Discute-se sobre o papel da literatura explorando-se as causas e consequências 
das mudanças nas convenções e no pensamento sobre o amor no âmbito da 
contemporaneidade. 
 
Introdução  
O romance de André de Leones Como desaparecer completamente fez parte da 
proposta inicial do projeto “Amores Expressos”, da Companhia das Letras, sendo, 
posteriormente, rejeitado pela referida editora e publicado pela Rocco, em 2010. O 
projeto editorial da Companhia das Letras selecionou 175 autores para que cada um, 
pelo período de um ano, residisse em um dos grandes centros urbanos ao redor do 
mundo. Assim, os escritores assumiam o compromisso de escreverem uma história de 
amor, ambientada na  cidade em que residiam. Dentre os autores que participaram dos 
“Amores Expressos” temos Bernardo Carvalho, Daniel Galera, Luiz Ruffato, Sérgio 
Sant’Anna, por exemplo. No caso da narrativa de Leones o que vemos é uma história de 
amor, ambientada na cidade de São Paulo, representada como uma metrópole 
paulistana labiríntica, utilizada como palco dos conflitos amorosos de vários 
personagens. A narrativa, totalmente fragmentada, discute as relações amorosas 
utilizando uma linguagem semelhante à cinematográfica, com cortes repentinos, 
sobreposição de imagens e economia descritiva que se concentram no próprio signo 
linguístico. O romance de Leones parte do “lugar-comum” para narrar histórias de amor 
já conhecidas de todos nós. Porém, a narrativa desconstrói essas histórias na medida 
em que mostra o raso das relações amorosas, partindo de personagens que refletem 
em si a própria cidade de São Paulo. Ao que tudo indica as mudanças que ocasionaram 
as ressignificações dos quadros amorosos na atualidade se devem às transformações 

                                                 
5
Iniciado em 2008, o projeto, até o momento, possui 10 livros publicados.  
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da intimidade, revelando, portanto, uma condição contemporânea. A literatura, por sua 
vez, reflete em sua condição de produção as marcas dessa sociedade atual, mostrando-
se, na superficialidade, as frágeis relações humanas.  
 
Materiais e métodos  
Como pesquisa em nível bibliográfico, recorremos ao conceito e às concepções acerca 
do amor a fim de analisarmos essa questão diluída no romance Como desaparecer 
completamente, de André de Leones. Fez-se necessário, ainda, utilizarmos as 
percepções filosóficas e sociológicas sobre o tema, a fim de compreendermos o 
conceito de amor na condição contemporânea. Os conceitos apresentados pelo 
sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em Amor Líquido, são de grande suporte, além 
dos apontamentos do filósofo Michel Foucault, em História da Sexualidade. Muitos 
estudos apontam que as mudanças do amor na atualidade são consequências das 
mudanças na intimidade, cuja amálgama entre o público e o privado mudou o 
pensamento e o posicionamento do homem na atualidade. Dessas questões, são 
pertinentes os estudos de Robert Sennet em O declínio do homem público: as tiranias 
da intimidade. Por último, as conjecturas e exposições de Carl Erik Schøllhammer sobre 
o atual cenário das narrativas contemporâneas e suas assimilações com o mercado 
cultural.  
 
Resultados e Discussão  
No enredo da narrativa de Como desaparecer completamente as relações amorosas de 
vários casais são representadas.  Cada parte retrata o início e o fim dos 
relacionamentos de vários personagens que, de certa forma, estão conectados entre si. 
Aparentemente, esses personagens em trânsito no romance equivalem à rede de 
conexões, na qual ao mesmo tempo existe a necessidade de conectar-se ao outro, e a 
de desconectar-se. Zygmunt Bauman (2004), em seu livro Amor Líquido, busca 
esclarecer a “misteriosa fragilidade dos vínculos humanos, o sentimento de insegurança 
que ela inspira e os desejos conflitantes de apertar os laços e ao mesmo tempo mantê-
los frouxos” (2004, p. 8). Para o sociólogo polonês, os habitantes desse líquido mundo 
moderno não suportam tudo aquilo que é sólido e durável. Eles, por sua vez, prezam a 
instantaneidade e isso se reflete em sua socialização, principalmente no que se refere 
às relações amorosas. Para Bauman (2004), tais relações, dentro do cenário líquido do 
mundo contemporâneo, são redes de conexões a partir das quais facilmente nos 
conectamos ao outro e com a mesma facilidade nos desconectamos, o que traduz a 
fluidez dos quadros amorosos na atualidade. No romance de Leones (2010) os 
personagens parecem tratar o amor como mero mecanismo de conectar-se ao outro a 
fim de combater a solidão: “[...] sem pensar muito no que dizia, apenas abri a boca e 
disse: Eu te amo [...] Não disse que me amava. Disse apenas que não esperava viver 
muito e que queria passar os anos que lhe restavam comigo” (LEONES, 2010, p.84).  
Essas mudanças nos quadros amorosos, refletidas na obra de Leones (2010), parecem 
preencher uma condição atual da organização da sociedade. Para Sennet (1998), a 
mudança no espaço íntimo dos indivíduos, na atualidade, aparentemente marca 
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mudanças drásticas no comportamento. As pessoas, de acordo com o sociólogo norte-
americano, estão mais atentas às suas histórias particulares e isso pode ser mais uma 
armadilha do que uma libertação. A troca interpessoal de sentimentos, aponta Sennet 
(1998), acarreta a falência do relacionamento devido à fusão de dois espaços que se 
tornam indissociáveis na contemporaneidade: o do público e o do privado.   
Na segunda parte do romance, a personagem Augusta, em capítulo correspondente, 
resolve revelar pela internet, por meio de um blog, todos os detalhes de seus 
relacionamentos íntimos, incluindo os sexuais. Esse comportamento estabelece uma 
inevitável comparação às questões atuais em que o meio de comunicação tornou-se 
canal aberto para a exploração da intimidade do indivíduo. O sexo, de acordo com 
Foucault (1999), depende da constante do poder instituído que condiciona a posição 
que o mesmo toma ao longo dos tempos. Para o filósofo francês, com a ascensão da 
burguesia no século XVII, o sexo se institui na esfera familiar, sendo arduamente 
cerceado, constituindo-se apenas no espaço do privado. Dessa forma, voltemos às 
acepções de Sennet (1998), sobre o espaço do privado dentro da esfera pública.   
Notemos, portanto, que o romance Como desaparecer completamente espelha a 
fragilidade dos laços humanos unindo o esmaecimento de afetos e a superficialidade 
das relações. Como bem aponta Bauman (2004), não se aprende a amar, da mesma 
forma que não se aprende a morrer, fazendo desse paradoxo a impossibilidade de Eros 
no frágil enlaçamento das relações humanas na contemporaneidade. 
 
Conclusões  
O romance do escritor goiano parece tecer um quadro atual das relações amorosas, 
superficiais e vazias. As razões pelas quais a obra não foi aprovada pelo projeto roposto 
pela editora não serão aqui discutidas, porém a sua negativa pela Companhia das 
Letras trouxe a baila diversas discussões sobre a legitimidade literária, principalmente 
no que concerne à prática de escrita do autor. Para tal, Schøllhammer (2011) 
estabelece que o escritor, atualmente, tenta se adaptar às exigências do mercado 
editorial, profissionalizando-se, porém, longe de ser uma ameaça contra a liberdade da 
forma. As editoras, pois, tentam ampliar seu horizonte de vendas, tentando angariar um 
público leitor, relançando clássicos literários a preços acessíveis e optando por livros 
que assimilam novas tendências intermidiáticas, como a assimilação da linguagem 
cinematográfica, por exemplo, como é o caso do romance de André de Leones. Conclui-
se, pois, que, dentro dos diversos vieses e perfis teóricos e críticos se faz relevante o 
estudo sobre a temática para compreender os grilhões das relações humanas. Em 
Como desaparecer completamente há uma narrativa que espelha a sociedade, 
colocando-a como palco onde situações pitorescas ali encenadas, em suas camadas 
mais profundas, revelam a fragilidade e a solidão humana. 
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Resumo:  
Este projeto de pesquisa orientado pela professora Doutora Diná Tereza de Brito, cuja 
temática é a análise da linguagem musical sertaneja, constando de uma comparação 
entre os estilos raiz e universitário, constitui o meu Trabalho de Conclusão de Curso. O 
objetivo maior é a análise das letras dos dois gêneros, especificamente focada na 
seleção e escolha das palavras das referidas letras, observando a questão da 
sensibilidade expressa nas mesmas pelos arranjos semânticos estilísticos utilizados 
pelos seus autores. 
 
Introdução  
De acordo com Napomuceno (1991), apesar de uma ser derivada da outra, a música 
sertaneja "universitária" é muito diferente do sertanejo de raiz. Seja pela qualidade 
musical, perfil dos ídolos e relação com o universo sertanejo, a verdade é que as 
semelhanças entre os dois estilos são poucas, para não dizer nenhuma. Mesmo com as 
pequenas mudanças que a música sofreu no passar das décadas, ela ainda tinha um pé 
no universo sertanejo. Hoje, é uma realidade que fica a quilômetros de distância do 
mundo universitário. 
A música sertaneja começou a ganhar destaque no final dos anos 20, retratando a vida 
das pessoas que habitavam os locais afastados, longe das grandes cidades, sua 
realidade, contando a vida no campo e descrevendo a beleza da paisagem campestre. 
 No mundo universitário a melodia é muito mais pop, dançante e muito mais rápida. O 
foco se tornou balada, pegação, poligamia e sacanagem. O homem do campo é um 
desconhecido dentro do universo do sertanejo universitário, isso sem contar a 
profundidade de suas letras, repletas de frases curtas, geralmente com termos chulos 
indecifráveis como "ai ai ai", "tchu, tcha", "tchererê" e "lerêrê". A diferença é tão 
gigantesca que se alguém colocar uma música de sertanejo de raiz para um fã de 
sertanejo universitário ouvir, dificilmente ele associará um estilo com o outro. 
 
Materiais e métodos  
Estão sendo utilizados como materiais de pesquisa letras de músicas, artigos, que falam 
sobre o estilo musical pesquisado, alguns exemplos da internet, como letras de 
músicas, cantores, compositores, além da teoria estilística embasadora, que aborda a 
questão do vocabulário para comparar as letras musicais, dos dois tipos de músicas, 
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tais como: José Lemos Monteiro, Nilce Sant’Anna Martins, Rodrigues Lapa, dentre 
outros. 
 
Resultados e Discussão  
Não há ainda um resultado efetivo, haja vista estar o trabalho em andamento. No 
entanto, já foram feitas algumas leituras para um conhecimento da teoria embasadora, e 
percebemos que as letras musicais do estilo pesquisado utilizam-se de todos os 
métodos para comparação das letras, tais como: 
Sertanejo Raiz: 

 
Música: Loira, Loirinha  Compositores: Darlei, Tonico, Tinoco e Nadir 

Cantores: Tonico e Tinoco  Data de criação: 1937. 
Volte prá mim querida / Eu quero todos os carinhos teus  
Veja os teus olhos como estão chorando / Loirinha linda vem pros braços meus  
Loira, loirinha / Cabelo cor de ouro  
Dance comigo / E deixe de choro  
Loira, loirinha / Cabelo cor de ouro  
Dance comigo / E deixe de choro 
Linda loirinha como a flor do campo / Os teus encantos são naturais  
Dois coração que se amam tanto / Ai bate bate sempre os dois iguais  
Loira loirinha.... 
 [...]  

Sertanejo Universitário: 
 
Música: Só se for Gelada  Compositor: Maestro Pinochio 
Cantores: Conrado e Aleksandro  Data de criação: 2012 
 
Gato bebe leite, meu pai toma chá, 
Vovô só no azeite 
 
E eu não largo uma loira gelada, 
Só se for gelada, tem que tá nevada, não pode espumar... 
Por isso que eu não largo uma loira gelada, 
Só se for gelada, tem que tá nevada, não pode espumar. 
 
[...]  

 
As duas letras falam de loira, a diferença que na primeira letra ‘loira’ refere-se a uma 
mulher; já na segunda o compositor faz o uso de figura de linguagem, ‘loira’ está se 
referindo à cerveja. 
. 

 Conclusões  
Só mesmo com o conhecimento da Estilística, que trabalha esses arranjos semânticos, 
para podermos perceber as diferenças de significados e a “pobreza” de um estilo frente 

http://letras.mus.br/tonico-e-tinoco/
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ao outro.  Pretendo fazer várias análises de diferentes letras, embasando-me nos 
autores para demonstrar o efeito estilístico da construção das letras. 
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Palavras-chave: Estilística Léxica. Ideologia sociocultural. Gênero Rock. 
 

Resumo:  
Este subprojeto de pesquisa, vinculado ao projeto da professora Dra. Diná Tereza de 
Brito “A alteração da linguagem da produção musical brasileira das décadas de 1970 a 
2010, relativamente à figura feminina, num enfoque da Estilística Léxica”, analisa como 
os autores e/ou intérpretes das músicas do gênero Rock, na década de 80, construíram 
suas ideologias referentes à mulher, numa época em que a sociedade brasileira 
passava por intenso período de mudanças socioculturais, refletidas pela abertura 
política pós-ditadura militar. Essa proposta também se configura como sequência à 
pesquisa iniciada em 2012, referente às críticas veladas ao regime ditatorial, tendo a 
figura feminina como artifício estilístico para driblar a censura vigente à época. A análise 
é pautada na teoria linguística, abordada pelo viés da Estilística Léxica, considerando-se 
a questão semântica das expressões utilizadas nessa referência, revelando – através 
das músicas - as ideologias que eram disseminadas no período delimitado, 
concernentemente à figura da mulher.  
 
Introdução  
A Estilística Léxica, campo ainda pouco explorado dos estudos linguísticos, configura-se 
como importante ferramenta para desvendar os meandros da linguagem, nos quais 
confluem, principalmente, as ideologias de determinados povos, transmitidas pelos seus 
falantes, circunscritos a determinado período histórico-social, ou seja, ideologias 
linguisticamente delimitadas espaço-temporalmente. O gênero Rock, surgido em 
meados da década de 1950, como grito de protesto de uma sociedade que ansiava por 
mudanças, apesar das diferentes roupagens adquiridas durante as décadas seguintes à 
sua criação, permaneceu como fértil terreno a germinar as ideologias vigentes em cada 
geração, chegando à década de 1980 como principal veículo ideológico-cultural da 
nação brasileira.  
Utilizando-se do indissociável caráter linguístico-literário presente nas letras de músicas, 
haja vista serem elas estruturadas por linguagem essencialmente artística, esse 
trabalho realiza a análise do perfil ideológico feminino delineado nas letras do Rock 
brasileiro produzido nos anos 80, tendo como fundamentação teórica a Estilística Léxica 
da língua portuguesa.  
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Materiais e métodos  
O objeto de pesquisa desse trabalho consiste nas letras das bandas brasileiras, que 
aqui protagonizaram a cena roqueira da década de 80, especificamente aquelas letras 
calcadas no perfil ideológico feminino de então. Para a fundamentação teórica, o apoio 
encontra-se principalmente nos materiais sobre a Estilística Léxica, de consagrados 
autores desta área, como Mattoso Câmara, Pierre Guiraud, Manuel Rodrigues Lapa e 
José Luiz Fiorin, e também Edgard Piccoli e Ricardo Alexandre, autores de obras que 
discorrem acerca da cena roqueira no Brasil. A metodologia centrou-se nas análises das 
letras que se enquadrem na presente proposta, a partir do estudo aprofundado da teoria 
linguística embasadora do projeto e da observação e levantamento do contexto 
histórico-social. 
 

Resultados e Discussão  
Como resultado alcançado até o presente momento, destaca-se uma breve análise, 
ainda em desenvolvimento, de uma letra, dentre as outras tomadas como foco desse 
projeto. Trata-se da música “Algumas Mulheres”, da banda Hanói-Hanói, composta no 
final da década de 80. Segue a letra: 
 

Algumas Mulheres – Hanói-Hanói 
 
Mulheres lutam boxe e viram freiras 
Decidem eleições e pedem paz 
As perfumadas cheiram como princesas 
As loucas são tão boas como as que são más 
Mulheres querem mel mesmo sendo abelhas 
E de tão vaidosas querem muito mais 
Se entregam ao prazer, possuídas 
E todas ficam lindas quando bem amadas 
 
Mulheres podem ser, à lua cheia, 
Serpentes nos jardins de Allah 
São deusas quando dão luz às estrelas 
E à vida que um dia, veio do mar 
 
Algumas mulheres amam outras mulheres 
Melhor do que alguns homens conseguem amar 
As belas têm poder, as noivas sorte 
Prostitutas viram santas quando gozam 
Mulheres têm mistérios e se entendem 
E uma vez por mês se deixam sangrar 
Nos salões de beleza, feiticeiras 
Se enfeitam simplesmente para se apaixonar 

 

A partir do levantamento do campo lexical, percebe-se um perfil ideológico feminino 
condizente com o contexto da época, ou seja, um período de intensas transformações 
sociais no Brasil, abafadas pela Ditadura dos anos anteriores, mas que eclodiriam após 
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a abertura política, que, com o fim da censura, possibilitou aos artistas de então maior 
liberdade para expressarem suas ideologias, dentre as quais, o perfil feminino 
emergente naquele contexto.  
Já no início da letra, o termo “boxe” indica a mudança de paradigmas quanto à mulher, 
pois sempre esteve ligado ao masculino, simbolizando força bruta, músculos, 
testosterona. Ainda no mesmo verso, como contraponto ideológico, destaca-se o termo 
“freira”, simbolizando, principalmente, a castidade, conceito secularmente ligado ao 
feminino.  
Através da análise do léxico utilizado pelo letrista, percebe-se que a ambiguidade 
ideológica traçada no primeiro verso permeia todo o resto da letra, mas a temática que 
sobressai é a questão da sexualidade feminina, que o autor conceitua a partir de termos 
como “serpentes”, “prostitutas”, “feiticeiras”, “possuídas” e “prazer”, entre outros, e 
expressões como “algumas mulheres amam outras mulheres”, na qual o verbo amar é 
empregado em seu sentido carnal, corroborando com o intuito de delinear o perfil 
ideológico feminino apresentado pela sociedade e observado pelo autor da canção.  
  

Conclusões  
A partir do pressuposto da divulgação de um campo teórico pouco abordado dentro dos 
estudos linguísticos, ou seja, a Estilística Léxica, conclui-se que a necessidade de 
estudos mais aprofundados sobre a teoria referida valida a intenção desse projeto. Além 
disso, pode-se concluir que a Estilística Léxica configura-se como importantíssima 
ferramenta para analisar os efeitos de sentido propostos e produzidos por todo e 
qualquer discurso interacional, que transmite, entre outros vários fatores, a emotividade 
do enunciador, os costumes e as ideologias de um povo, de uma época, enfim, de uma 
sociedade espaço-temporalmente circunscrita. Aplicando-se a Estilística Léxica à 
linguagem do Rock brasileiro em seu período de maior efervescência, os anos 80, 
conclui-se que a sociedade brasileira de então passava por profundas transformações 
socioculturais, dentre as quais se destaca uma nova concepção do perfil ideológico 
feminino, na qual a mulher deixava de ser objeto do patriarcalismo para ser sujeito de 
sua própria história.  
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Resumo:  
Este subprojeto está inserido em uma pesquisa maior intitulada: “A Alteração da 
linguagem da produção musical brasileira das décadas de 1970 a 2010, considerando-
se a figura feminina, num enfoque da estilística léxica”, desenvolvido pela professora 
Doutora Diná Tereza de Brito. A minha pesquisa está, portanto, em verificar o 
tratamento que vem sendo dado à mulher nas composições musicais do gênero MPB 
em oposição ao Funk, constatando a desvalorização moral daquela figura nesse último 
gênero. Este subprojeto irá contribuir para os estudos sobre a Linguística/Estilística.  
 
 
Introdução  
A pesquisa tem como foco, verificar o tratamento que vem sendo dado à mulher nas 
composições musicais de gênero MPB em oposição às do gênero Funk, constatando a 
desvalorização moral daquela figura nesse último gênero, tendo a Estilística Léxica 
como base para a análise. Com o apoio das leituras teóricas feitas até o instante, 
percebe-se que o objetivo da Estilística é estudar a expressividade, a emoção, e o 
sentimento de quem fala ou escreve. 
Charles Bally foi o criador da Estilística, que analisa a linguagem como lógica e afetiva, 
explicando as particularidades no uso da língua. 
Neste estudo fica em evidência a desvalorização da mulher com o passar das décadas; 
essa desconstrução da imagem feminina concretiza-se principalmente nas produções 
musicais do gênero Funk. 
 

Materiais e métodos  
Para a realização da pesquisa, foram utilizados textos teóricos sobre a Estilística Léxica, 
de autores como Gladstone Chaves de Melo, Pierre Guiraud, Manuel Rodrigues Lapa, 
entre outros, para analisar nas letras de músicas da MPB e Funk, a maneira como o 
perfil feminino é retratado. Na metodologia foram analisadas as letras musicais do 
gênero MPB e do estilo Funk, observando-se os contrapontos no enfoque dado à 
mulher, de acordo com teoria Linguística/Estilística. 
 



 

Universidade Estadual do Norte do Paraná  
CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 

 

     
© 2014 GP CRELIT  

 

In: ANAIS DO III COLÓQUIO DE PESQUISA EM LITERATURA.  

                                 Cornélio Procópio: UENP, 2014. Versão preliminar Página 134 
 

Resultados e Discussão  
Encontramos no gênero funk um tratamento desmoralizador para a mulher, não nenhum 
tipo de valorização, ela simplesmente é retratada como um “objeto sexual”. São 
utilizadas várias palavras de baixo calão para se referir à imagem feminina. Podemos 
verificar o quanto se perdeu em qualidade musical, temáticas, e também a enorme 
desvalorização moral por que passou a mulher no decorrer de algumas décadas no 
Brasil. 
 
   

Fama de Putona Tati Quebra-Barraco (2004) 
 
Nao adianta de qualquer forma eu esculacho 
Fama de putona só porque como seu macho  
Nao adianta de qualquer forma eu esculacho 
Fama de putona só porque como seu macho  
Nao adianta de qualquer forma eu esculacho 
Fama de putona só porque como seu macho  
 
Se prepara mona que a gente ta na pista 
Sem neurose 
Se prepara mona que a gente ta na pista 
Sem neurose 
 
Seu pittbull é Lassie, tu é rosa ou margarida? 
Seu pittbull é Lassie, tu é rosa ou margarida? 
Tu tem marra de Sansão mas tu é Dalila. 
 

Mesmo sendo composta por uma mulher, a imagem feminina é denegrida, ela intitula-se 
de “putona”. 

 

Passarela no ar Ivan Lins e Abel Silva (2006)  
 
Quando ela passa por mim 
Rio de Janeiro demais. 
Mesmo se estivesse em Berlim, 
Eu veria logo os sinais. 
Seu andar é um jeito de ser, 
Que ninguém precisa ensinar 
Pode da calçada erguer, uma passarela no ar. 
Eu que era tristeza, triste a minha rua, 
Vi toda beleza e ela andava nua. 
O meu coração diz tudo que preciso 
Basta o seu sorriso e eu serei feliz. 

 
A música Passarela no ar, composta por Ivan Lins e Abel Silva, mostra o efeito que a 
mulher causa nos homens, seu poder de sedução. No trecho: “Pode da calçada erguer, 
uma passarela no ar”, nota-se que essa mulher destaca-se das outras. O substantivo 
“passarela” deixa claro essa importância, pois se assimila a “passarela” local onde 
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modelos desfilam, e ganham um momento único de notoriedade, igual ao que a “mulher” 
de Ivan e Abel merece. 
Já a música em seguida, Larguei meu Marido, interpretada pelo grupo de funk Gaiola 
das Popozudas, descreve uma mulher que sofre violência do marido, mas não leva isso 
em relevância, ela se torna uma mulher fácil, que quer vingar-se do marido traindo-o. 
Em nenhum momento a mulher é valorizada. 
 
Conclusões  
Este estudo sobre a Estilística trouxe um conhecimento diferenciado nesta área pouco 
explorada, que foi realmente gratificante. Analisando as produções musicais, é possível 
perceber que o homem vai revelando suas posições sociais, suas aspirações, seus 
costumes, a história de seu povo por meio das letras de músicas que vão sendo 
infiltradas nos lares das famílias, exercendo grande influência no modo de dizer e de ver 
as coisas, ao ponto de serem vistas com naturalidade determinadas situações que há 
algumas décadas eram inaceitáveis. E juntamente com isso, a análise estilística feita 
comprovou a enorme desvalorização moral pela qual a mulher passou e o pior, é que 
ela está vendo isso como normal. A influência que a música possui na vida das pessoas 
é notória. 
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Resumo:  
Manoel de Barros é um dos poetas brasileiros mais importantes da atualidade. Esse 
fenômeno poético nasceu no início do século XX e desde então não parou mais de 
crescer. O caráter ao mesmo tempo regional e universal de sua literatura já rendeu 
algumas traduções para outras línguas, inclusive para o francês. Foi justamente da 
paixão pela poesia de Manoel de Barros e pela língua francesa que surgiu a ideia de 
traduzir alguns dos poemas do autor. Esse trabalho pretende, portanto, descrever e 
comentar os processos iniciais de tradução de alguns poemas contidos no livro O 
Tratado Geral das Grandezas do ínfimo (2001). 
 
Introdução  
Manoel de Barros nasceu em Cuiabá – MT, em 19 de dezembro de 1916 e, hoje com 
mais de noventa anos, possui uma vasta obra poética, que conta com mais de vinte 
livros publicados a partir de 1937, dentre os quais podemos citar quatro rotulados como 
infantis.  
Desde criança, Manoel de Barros gostava de construir máquinas imaginárias como a 
“Máquina de Desregular a Natureza”, ou mesmo “O Fazedor de Amanhecer”, máquinas 
essas que servem apenas para brincar com palavras. O poeta estudou Direito no Rio de 
Janeiro, foi fazendeiro durante quase a vida toda e, dessa forma, pôde comprar o ócio 
do qual desfruta indo todas as manhãs ao “escritório de ser inútil” para aprofundar seu 
conhecimento sobre o nada, conforme suas poucas declarações para a mídia. Há quem 
diga que se trata de um niilista, de um poeta desiludido, mas ele afirma que sua poesia 
é composta de “nadas”, pois o nada, bem como coisas rasteiras, o cisco, a poeira, 
cuspe de aves, caracóis gosmando no chão, toda espécie de “desimportâncias” são 
matéria essencial para a composição poética; ademais a poesia, segundo ele, não serve 
e não deve servir para nada. Manoel diz em sua “Entrada”, que dá início à sua mais 
recente “Poesia completa”, lançada em 2010, pela editora Leya: 
 

Eu queria que as palavras me gorjeassem. Então comecei a fazer desenhos 
verbais de imagens. Me dei bem. Perdoem-me os leitores desta entrada mas 
vou copiar de mim alguns desenhos verbais que fiz para este livro. Acho-os 
como os impossíveis verossímeis de nosso mestre Aristóteles. Dou quatro 
exemplos: 1) É nos loucos que grassam luarais; 2) Eu queria crescer pra 
passarinho; 3) Sapo é um pedaço de chão que pula; 4) Poesia é a infância da 
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língua. Sei que meus desenhos verbais nada significam. Nada. Mas se o nada 
desparecer a poesia acaba. Eu sei. Sobre o nada eu tenho profundidades. 
(BARROS, 2010, p.7) 

 
Pode-se notar, nessa espécie de introdução a si mesmo, que o poeta nos concede 
grande parte daquilo que é reconhecido pela crítica a respeito de sua poética imagética. 
Trata-se da recriação de um espaço, que passa a ser um espaço agora poético, onde a 
paisagem deixa de ser local, pantaneira e típica para ganhar características universais. 
Manoel passa a exprimir, a partir de uma “transvisão” (“O olho vê, a lembrança revê, a 
imaginação transvê. É preciso transver o mundo”), imagens que podem ser 
reproduzidas em outros universos culturais. 
 
Materiais e métodos  
Antes de tudo, é preciso lembrar que partimos da premissa de que traduzir é um 
processo árduo, sobretudo quando se trata de uma obra literária, mas esse trabalho é 
possível. Segundo essa mesma perspectiva, consideramos que todas as traduções são 
válidas. Sendo assim, escolhemos poemas extraídos do livro O Tratado Geral das 
Grandezas do ínfimo (2001) para traduzi-los em língua francesa. A partir desses textos, 
trabalharemos não somente sobre os processos de tradução, mas também refletiremos 
sobre as palavras, os fonemas, as estruturas da língua francesa, bem como da língua 
portuguesa. Conforme propõe Paulo Rónai em A Tradução Vivida:  
 

Na realidade a tradução é o melhor e, talvez, o único exercício realmente eficaz 
para nos fazer penetrar na intimidade de um grande espírito. Ela nos obriga a 
esquadrinhar atentamente o sentido de cada frase, a investigar por miúdo a 
função de cada palavra, em suma, a reconstituir a paisagem mental do nosso 
autor e a descobrir-lhe as intenções mais veladas. (RÓNAI,1981, p.37) 
 

 

Resultados e Discussão  
Nós podemos já apresentar os primeiros resultados de nosso trabalho através de um 
esboço da tradução de um dos poemas escolhidos, intitulado “Miudezas”. Seguem 
alguns comentários sobre as dificuldades e os desafios surgidos durante sua tradução. 
 
O poema apresentou já no título uma certa dificuldade, pois num primeiro momento, 
“Petitesses” pareceu uma solução sonora, descontraída e sobretudo poética, no 
entanto, sua carga semântica é negativa, pode ser traduzida por “pequenez”, portanto, 
optou-se por uma solução mais próxima ao sentido original: “Minuties”. 
No décimo segundo verso, apresenta-se talvez o maior desafio de tradução desse texto. 
Trata-se do seguinte verso: Asas misgalhadinhas de borboletas tingem de azul/ estas 
pedras. Num primeiro momento, o verso foi traduzido como: Ailes petitement émiettés 
de papillons teingnent de bleu/ ces pierres. Isso quando ainda tinha-se em vista 
possibilidade de o poema chamar-se “Petitesses”. Feitas algumas correções, e 
considerando que o termo “petitesses” possui uma conotação negativa, não poderíamos 
manter, na mesma linha, a tradução como “petitement émiettés”. Então, pensamos em 
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“minutieusement”, que se aproxima mais do que gostaríamos de exprimir, no entanto, a 
resolução iria desconsiderar a criação poética, talvez a de maior importância dentro do 
poema. Por fim, tentamos resolver esse obstáculo com a criação de um neologismo que 
misturasse as duas propostas, já que a imagem criada por Manoel de Barros, parte do 
mesmo princípio. Sendo assim, “asas misgalhadinhas”, que era possivelmente uma 
junção entre “migalha” e “esmigalhada” no diminutivo “inha” (que é inexistente no 
francês), tornou-se “minutiemiettées”: uma mistura de “minutieusement” com “émiettées” 
(minuciosamente esmigalhadas), de forma a manter a leveza e a naturalidade com que 
se diz “misgalhadinhas”. 
Vejamos, então, a versão final da tradução do poema: 
 

Minuties 
Je parcours tous les soirs un pâté de murs 
nus. 
Nus et sales d’âge et de vents. 
Je vois beaucoup de brouillons de pattes de grillons cloués  
dans les pierres. 
Les pierres, pourtant, sont plus favorables à des  pattes 
de mouches que de grillons. 
Des petits escargots ont laissé leurs maisons clouées  
dans ces pierres 
Et leurs limaces s’en sont allées à la recherche d’autres 
murs. 
Des ailes minutiemiettées de papillons teignent de bleu 
ces pierres. 
Une espèce de goût pour de telles minuties me paralyse. 
Je marche tous les soirs dans ces pâtés de maisons 
déserts, c’est certain.  
Mais je n’ai jamais la certitude  
Si je parcours le pâté désert 
Ou quelque désert en moi. 

  

Conclusão 
Como já foi dito, o que se espera dessa tradução é que, na medida do possível, se 
consiga alcançar a universalidade do fazer poético de Manoel, não só através dos 
temas dos poemas, do seu caráter ao mesmo tempo regional e universal, de sua busca 
pela origem da palavra e do homem, mas também, que seja permitido às crianças e aos 
adultos de várias partes do mundo, desfrutarem dessa naturalidade poética que parece 
ser colhida diretamente na infância da linguagem. 
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Resumo:  
O letramento é prática social da leitura e da escrita em situações cotidianas diversas, 
nas quais a leitura ocupa um lugar de supremacia para a compreensão das linguagens 
e das práticas discursivas presentes nas relações sociais em seus vários contextos. 
Assim é que as transformações e mudanças mundiais dão novos sentidos e significados 
às palavras, impondo múltiplas formas de apresentação e expressão, designando 
práticas específicas de uso da língua escrita. Nesse campo tão profícuo, surgem 
reflexões sobre a escrita e suas práticas sociais de leitura em um processo de aquisição 
do domínio de novos códigos e habilidades linguísticas. No contexto escolar, o trabalho 
com estratégias de leitura utilizando o cinema e sua relação com a literatura permitirá ao 
leitor construir novas interpretações sociais e de mundo a partir de outras já conhecidas, 
além de aumentar sua capacidade interativa com a linguagem. As práticas pedagógicas 
nas disciplinas de Língua Portuguesa e História promoverão o letramento por meio de   
uma proposta interdisciplinar  e reflexiva dos gêneros textuais a partir do filme  “ 
Besouro”   e a obra literária  Feijoada no paraíso: a Saga de Besouro, o capoeira. As 
atividades propostas integram um estudo sobre as diferenças entre as linguagens dos 
gêneros textuais concomitantemente ao letramento crítico sobre a História e a Cultura 
Afro-Brasileira e a Africana, conforme a Lei 10.639/2003. 
 
Introdução  
Em todas as situações cotidianas, a presença da linguagem em suas diversas formas, 
formatos e contextos amplia de forma significativa as possibilidades de letramento do 
indivíduo, exigindo cada vez mais diferentes leitura em seus vários contextos. O 
letramento, nesse sentido  impulsiona grupos sociais a mudanças culturais, políticas, 
econômicas, cognitivas e linguísticas  por meio  da escrita/leitura  em seus contextos 
sociais (SOARES, 2009). 
Vivemos em uma sociedade tão complexa, que já não é mais possível suprir nossas 
necessidades de interação e comunicação apenas pela fala. Precisamos nos expressar 
por meio de linguagens diversas, seja no formato físico, usando  papel (em cadernos, 
bilhetes, cartas, livros, revistas jornais), ou  no formato midiático (cinema, televisão, 
telejornal, novelas),  além da  internet (e-mail, facebook, blog, entre outros). A  leitura 
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ganha, assim,  um sentido que vai além da decodificação: os significados perpassam 
uma  língua heterogênea e mutável que compõe o texto. A leitura está ligada a texto e 
contexto, pensando-se em sua origem, seria o tecido, resultante da união de urdidura e 
trama. O texto, seja de prazer (clássico, confortável, compromissado com a prática de 
leitura) seja de fruição (que instiga, faz entrar em crise, provoca estranhamento, 
desconforto), lembrando Barthes (1992), sempre levará o leitor a descobertas, a outros 
patamares.  O processo de leitura é, portanto, multifacetado, envolvendo o tipo do 
gênero que se lê e os objetivos que se têm com determinada leitura (SOARES, 2009). 
Contrapor-se à influência externa que as mídias exercem sobre a sociedade em geral é 
quase impossível. Nesse sentido, as práticas  escolares  de leitura e letramento 
oportunizam  momentos de reflexão e crítica sobre os  conteúdos veiculados pelos 
meios de comunicação  televisiva e cinematográfica, além de promover o acesso à 
leitura literária, oportunizando o contato com diferentes linguagens. O professor, por 
conseguinte, como mediador de tal processo, deverá levar o educando a pensar, a 
analisar criticamente aquilo que vê e lê. Para tanto, o filme “Besouro” e o livro Feijoada 
no Paraíso: a saga de Besouro, o capoeira são os gêneros textuais selecionados para 
um trabalho interdisciplinar nas disciplinas de História e Língua Portuguesa, utilizando-
se o cinema e sua relação com a literatura para se estabelecer as diferenças entre as 
linguagens e as especificidade dos diferentes gêneros textuais propostos. 
Napolitano (2011) afirma  que os  cinemas brasileiro e português oferecem um bom 
número de adaptações literárias de romances clássicos e modernos,  permitindo 
possibilidades do trabalho com filmes na disciplina de Literatura. A possibilidade de se 
comparar textos literários com suas respectivas adaptações fílmicas  é uma atividade de 
leitura/letramento, explorando-se a linguagem pelo conhecimento partilhado 
socialmente, tais como as  informações  relativas à condição de produção, contexto e 
recursos argumentativos. Também é possível apreender, com essa proposta de trabalho 
interdisciplinar, a dimensão linguístico-discursiva, criando-se oportunidades para o aluno 
refletir, construir e considerar hipóteses não só a partir da leitura e da escrita dos 
diferentes gêneros textuais. Há que se promover a discussão e a leitura sócio-histórica-
social da contribuição da cultura dos negros para a cultura brasileira. 
 
Materiais e métodos  
O trabalho deve ser desenvolvido por meio de pesquisa-ação, de práticas pedagógicas 
de professora de Português e de professor de História, com duas turmas do 9º ano do 
Ensino Fundamental, em uma escola pública, em bairro de periferia, na cidade de 
Londrina. Entre as etapas do trabalho estão as análises linguísticas, literárias, sociais e 
contextuais do filme e do texto literário, a fim de explicitar as teorias veiculadas em suas 
várias formas de comunicação e representação do negro e sua cultura, além das 
atividades de escrita e leitura a partir da análise linguística e suas práticas discursivas, 
destacando as intenções e características de cada gênero textual. 
A coleta dos dados realizar-se-á mediante questionário semiestruturado, a fim de 
identificar estereotipias e visões racistas sobre o negro, externalizadas pelos alunos que 
serão divididos em grupos e informados sobre o objetivo geral do projeto, o livro e o 
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filme que serão trabalhados. Começar-se-á pela contextualização das obras fílmica e 
literária: biografia dos autores, influências na produção de suas obras, circunstâncias 
em que foram produzidas e o contexto histórico. A leitura do livro será precedida por um 
roteiro de questões que visa organizar a interpretação do trecho escolhido. Como os 
negros são representados no texto? Perceber as características dos personagens. Dê 
que maneira o autor vê a figura do coronel e a sua relação com o povo simples da 
região de Santo Amaro? Fazer comparações do texto com o conteúdo Coronelismo, já 
explicitado na disciplina de História. Na apresentação do filme, os alunos também terão 
à mão um roteiro de análise fílmica com o objetivo de chamar a atenção para elementos 
da linguagem cinematográfica como veículo de mensagens. Nessa segunda etapa, 
deverão perceber a importância do roteirista e do diretor e quais as possíveis pressões 
sociais que os levaram a certas adaptações. Também verificar se as unidades narrativas 
se repetem ou são modificadas na sua adaptação para o cinema; analisar se as 
impressões são iguais em ambas as produções e, se não, quais são as alterações. Para 
concluir, os alunos apresentarão os resultados da análise fílmica em grupos, no formato 
de seminários, nos quais, todos os membros do grupo apresentarão partes das análises 
sobre o filme. O professor fará as intervenções necessárias quanto aos eventuais erros 
de leitura fílmica e avaliará se houve mudanças nas concepções estereotipadas e 
racistas externalizadas pelos alunos no inicio das atividades. 
 
Conclusão 
A presente proposta encontra-se em fase de execução. Espera-se que o educando 
amplie o domínio discursivo da oralidade, da leitura e da escrita, modificando e 
aprimorando sua visão de mundo e adotando práticas de linguagem imprescindíveis ao 
convívio social. O estudo propõe o  exercício da capacidade reflexiva do aluno diante 
das manifestações culturais e linguísticas dos textos estudados, em todos os seus 
aspectos: sócio-históricos, discursivos, textuais e gramaticais. Considera-se oportunizar 
ao discente uma avaliação contínua, de acordo com suas possibilidades de uso da 
língua, com aperfeiçoamento linguístico constante. Nesse sentido, os recursos 
linguísticos, o conhecimento de mundo, as discussões promovidas nas aulas de História 
e Língua Portuguesa são fatores que irão colaborar para a construção da leitura dos 
gêneros propostos. Dessa forma, a  compreensão textual deixa de ser apenas  
decodificação e passa a ser uma atividade interativa com produção de sentidos, ao 
mobilizar vários saberes e ao se reconstruir no interior do evento comunicativo que é o 
texto, em suas distintas formas. 
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Resumo:  
Nos dias atuais, em função da globalização, as propagandas estão em todos os lugares, 
utilizando imagens – jornais, revistas, outdoors – e sons musicais, como na televisão, na 
qual muitas vezes o texto é falado ou escrito. Quando falamos em publicidade de algo, 
na maioria das vezes é para vender produtos ou serviços de uma determinada empresa, 
mas como fazer isso? Como vender um produto ou serviço? De que artimanhas da 
linguagem deve-se lançar mão a fim de que o provável consumidor seja atraído pelo 
produto mostrado? São perguntas que este trabalho tem por finalidade mostrar. 
 
Introdução  
De acordo com Brown (1971), tanto a publicidade quanto a propaganda utilizam 
esquemas básicos para convencer os receptores. E para atingir seus objetivos de 
convencer às pessoas. Os publicitários, as empresas, apelam para meios que buscam 
seduzir as pessoas sobre produtos que elas gostariam de ter, por exemplo: uma 
senhora bem vestida, rica, mostrar-lhe joias; para a grande maioria das pessoas, em 
especial os mais jovens, expor-lhes um carro com a melhor tecnologia vista hoje; ou 
como vemos em várias propagandas que possivelmente sejam o meio de publicidade 
que mais se propaga em todo o Brasil, a cerveja, seja Skol, Brahma, Kaiser, que as 
empresas que mais vendem e que mais fazem propagandas,arrastando milhões de 
consumidores. Utilizam meios quase impossíveis para motivar a pessoa a comprar, 
como por exemplo: o indivíduo está na praia, há várias mulheres lindas por perto, um 
vendedor passa oferecendo a “loura gelada”, o primeiro compra uma cerveja e na 
mesma hora as mulheres já chegam ao redor do mesmo. Olhando isso, algumas 
pessoas ficam motivadas a comprar cerveja, pelo simples fato de pensarem que poderá 
acontecer algo semelhante com elas um dia.  
 
Materiais e métodos  
Estão sendo utilizados como materiais de pesquisa as revistas, jornais, e alguns 
exemplos da internet, como propagandas de bebidas, modas, carros, além da teoria 
estilística embasadora, que aborda a questão do vocabulário a se usar para atrair e 
seduzir o leitor, tais como: Rodrigues Lapa (1998); Nilce Sant’Anna Martins (2012); 
Gladstone Chaves de Mello (2000); Diná Tereza de Brito & Edina Panichi (2013), dentre 
outros. 
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Resultados e Discussão  
Não há ainda um resultado efetivo, haja vista estar o trabalho em andamento, e o 
campo de pesquisa ser bem amplo. No entanto, já foram feitas algumas leituras para um 
conhecimento da teoria embasadora, e percebemos que a propaganda utiliza-se de 
todos os métodos para convencer as pessoas a adquirir algo, mesmo que elas não 
estejam precisando daquele produto. Por exemplo as propagandas de bebidas: 
 

. 

Figura – Propaganda da cerveja SKOL 360º 

 
Em que a figura “casa” com a intenção do texto, além do termo “bebabilidade”, um 
neologismo que se enquadra justamente para convencer o leitor de que, bebendo a 
SKOL, isso que a foto demonstra jamais irá acontecer com ele. 
  
Conclusões  
A teoria demonstra que, ao lado da Língua dominada pelo falante, há aspectos que 
precisam ser considerados em textos que buscam seduzir o leitor: São artifícios de 
lapidação do texto, uma verdadeira obra artística, pois nessa construção, além do 
colorido ou dos sons atraentes, as palavras darão o toque de mestre à obra: isso tudo 
nos vem ao conhecimento por meio da Estilística, que nos fornece todo o caminho para 
essa compreensão. E as propagandas são o campo fértil para tal concretização. 
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Resumo:  
Celebrado pela crítica como poeta conciliador entre erudito e popular, a maior parte dos 
estudos críticos sobre a poesia de Paulo Leminski procuram evidenciar essa dualidade, 
verificando como está constituída nos poemas, ou como estabelecem-se diálogos 
estéticos e intertextuais, representativos de ambas as facetas. Não à toa o livro 
Caprichos e Relaxos ainda é central na crítica especializada, já que, como o próprio 
título sugere, condensa aquela dualidade: basicamente, o capricho erudito, o relaxo 
popular, ou vice versa: o capricho popular e o relaxo erudito. Dentro desse quadro, livros 
como Distraídos Venceremos permanecem pouco estudados. A partir de uma leitura 
mais atenta, em Distraídos Venceremos é possível identificar um fio condutor que 
permeia os poemas: muitos deles figuram a “página em branco” ou o “branco da 
página”, como contraste do seu preenchimento pelo texto, constituindo poemas que, 
numa leitura imediata, versam sobre a prática poética. Este trabalho, porém, mais do 
que analisar os poemas sob essa chave, procura elaborar uma interpretação desse fio 
condutor, estabelecendo nesse processo de “preenchimento da página em branco” uma 
analogia com a própria condição humana, do ser humano inserido na realidade 
concreta: da mesma forma que a página em branco em jogo com o poema constituem-
se mutuamente, o ser humano em jogo com a realidade concreta constitui significados e 
justificativas para si. 
 
 
Introdução 
Partindo de uma leitura atenta do prefácio “Transmatéria Contrasenso”, do livro 
Distraídos Venceremos, de Paulo Leminski, em diálogo com análises e interpretações 
de alguns poemas do livro, é possível identificar um fio condutor, uma constância 
temática entre alguns dos poemas, a qual chamarei poética da distração. 
É possível estruturar o prefácio a partir de um núcleo central: “Nas unidades de 
Distraídos Venceremos, (...), arrisco crer ter atingido um horizonte longamente almejado: 
a abolição (não da realidade, evidentemente) da referência através da rarefação” (1987: 
07). É o núcleo central, pois explicita sua principal proposta: abolir a referência. Esta, 
por sua vez, pode ser entendida a partir de duas chaves de leitura: (1) a valorização do 
signo enquanto ícone, oriundo da semiótica de Charles Sanders Peirce, signo que 
estabelece com seu objeto uma relação de analogia (seja por meio gráfico, sonoro); (2) 
constituição de uma poesia de resistência a um contexto utilitarista. Não são chaves de 
leitura independentes, mas complementares. 
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Ao redor desse núcleo, estão alguns atributos: (1) “resultado do impacto da poesia de 
Caprichos e Relaxos (1983) sobre a fina e grossa cútis da minha sensibilidade lírica”; (2) 
“calmes blocs ici-bas chus d’un desastre obscur”; (3) “cadeias de Markoff em direção a 
uma frase absoluta”. Esse atributos são recursos que Leminski se propõe a utilizar para 
atingir seu “horizonte longamente almejado”: o resultado do impacto da poesia de 
Caprichos e Relaxos é a busca por um caminho diverso, diferente, talvez, daquele que 
prima pela síntese entre erudito (capricho) e popular (relaxo), largamente celebrado pela 
crítica, que coloca justamente o livro de 1983 como central. “Calmes blocs ici-bas chus 
d’un déstasre obscur” é uma citação quase literal de um verso de Stéphane Mallarmé, 
que demonstra, por parte de Leminski, uma articulação dos recursos oriundos da lírica 
do poeta francês. Por fim, “cadeias de Markoff em direção a uma frase absoluta” 
demonstra a consciência do poeta frente a Teoria da Informação, sendo que “cadeias de 
Markoff” aplicadas a teoria da linguagem, são processos aleatórios de organização de 
uma estrutura linguística. 
Desse modo, é possível concluir que Leminski busca constituir uma poesia diferente 
daquela de Caprichos e Relaxos, uma poesia mais atenta para a forma (daí o resgate 
de Mallarmé e da Teoria da Informação), sem abdicar dos resultados que pode oferecer: 
a constituição de uma poesia que resiste a um contexto utilitarista. Para verificar a 
extensão dessas propostas, análises e interpretações de alguns poemas serão feitas, 
de modo a estabelecer um diálogo entre o que se diz no prefácio e o que se realiza nos 
poemas. 
 
Materiais e métodos 
Para selecionar e determinar o corpus, realizou-se uma leitura integral do livro. Em 
seguida, como ponto de partida, elegeu-se o primeiro poema do livro – “Aviso aos 
Náufragos” – de onde foi possível extrair algumas linhas temáticas que permeiam outros 
poemas ao longo do livro. São elas: o jogo entre o branco da página e seu 
preenchimento pelo poema; a relação entre linguagem verbal e realidade concreta, a 
metalinguagem: poemas que versam sobre a poética. A medida em que identificava-se 
essas constâncias, selecionou-se esses poemas para que fossem realizadas as 
análises e interpretações. 
Desse modo, o corpus constitui-se dos seguintes poemas: “Aviso aos Náufragos”, 
“Plena Pausa”, “Iceberg”, “Adminimistério”, “Saudosa Amnésia”. 
Feitas as análises e interpretações de cada poema, estabeleceu-se um diálogo com a 
discussão anterior, sobre o prefácio do livro, verificando em que medida o que estava 
proposta se realiza e o que a partir dos poemas era possível verificar quanto a 
realização do livro como um todo. 
A partir de todas essas discussões, elaborou-se uma reflexão conclusiva, realizando 
interpretações dos seguintes poemas: “tudo dito”, “Arte do Chá” e “Incenso fosse 
Música”. 
 
Resultados e Discussão  
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A partir da análise e interpretação do corpus, é possível identificar uma temática comum: 
o branco da página em contraste com o poema preenchendo-a. Trata-se de duas 
figurações: o branco da página, como metáfora da realidade concreta, o poema como 
metáfora do ser humano refletindo sobre os limites da linguagem e sua relação com a 
realidade concreta. Se os poemas adquirem um caráter metalinguístico, é para justificar 
essa analogia. 
Distraído caracteriza aquele que está sob a distração, a falta de atenção, irreflexão, 
esquecimento. A palavra vem do latim: distrahere, que significa “desviar”: dis: prefixo de 
negação, trahere: conduzir, levar. Etimologicamente, portanto, “distraído” é aquele que 
desvia, que conduz para outros caminhos. Se a expressão “distraídos venceremos” 
ironiza o bordão “unidos vencermos”, é justamente nesse sentido: distraídos é o que 
dispersa a unidade em outros caminhos. 
Leminski ironiza o bordão de esquerda pois constata a contradição: “uma arte ‘de 
esquerda’, que venda, é um absurdo, um contrassenso, uma mula sem cabeça. Chame-
se Picasso, chame-se García Marquez...” (2012, p. 53). Leminski também ironiza a “arte 
de esquerda” pelo posicionamento estritamente racional e moralizante que seus autores 
têm diante de suas obras. Ao buscar “outros caminhos”, outros posicionamentos, outras 
perspectivas legitima-se a “distração” como desvio, como “desunião” desse 
contrassenso. Não se preocupa, necessariamente, em fazer uma “poesia de resistência 
ao mercado”, afinal, ele mesmo obteve êxito comercial com Caprichos e Relaxos, além 
de ter trabalhado como redator publicitário. Leminski conclui o ensaio “Estado, mercado. 
Quem manda na arte?”, dizendo: “Entre o dirigismo ideológico do Estado e a sutil 
dominação do Mercado, não sobra um lugar onde a arte possa ser ‘livre’. A não ser nos 
pequenos gestos kamikazes, nas insignificâncias invisíveis, nas inovações formais 
realmente radicais e negadoras. A liberdade é ouro. Tem que ser garimpada. É 
substância radioativa de ínfima duração. Vamos nos apressar. O mercado ou o Estado 
têm poderes para transformá-la logo em seu contrário (2012, p. 54). 
Se Leminski procura outros caminhos, não é o de resistir mercadologicamente, mas de 
resistir ao utilitarismo. Nesse sentido, é implantar uma bomba no território inimigo: 
vender, sim, mas vender algo que não tem utilidade, vender um “inutensílio”: a poesia. 
 
Conclusões  
Pode-se chamar a essa linha de força que permeia os poemas como poética da 
distração. Não se trata de um conceito nem uma “amarra teórica”. Caracteriza o poema 
metalinguístico, em que a metalinguagem funciona como analogia da condição humana: 
o pensamento sobre a poesia e seu preenchimento na e da página é análogo ao 
pensamento sobre a condição do ser humano sobre o universo. Nesse sentido, há uma 
forte proximidade com o pensamento Tao e Zen, que primam por um caminho de 
libertação, ou seja, de romper com o conhecimento convencional para, desse modo, 
promover uma integração plena do sujeito com a realidade concreta. Formalmente, os 
poemas articulam recursos icônicos e ideogrâmicos, signos que estabelecem com seus 
objetos uma relação de analogia, refletindo, por sua vez, aquele movimento de 
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integração com a realidade concreta. Os poemas, por fim, acabam caracterizando-se 
por serem de resistência. 
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LETRAMENTO LITERÁRIO: EM BUSCA DA LEITURA (NÃO) PERDIDA 
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THIAGO ALVES VALENTE (Orientador – Uenp-CCP/GP CRELIT/FA) 

amanda_alvessimao@hotmail.com 
 

 
Palavras-chave: Literatura. Letramento literário. Ensino Médio. 
 

Resumo:  
A leitura de literatura entre adolescentes vem tornado-se uma prática cada vez mais 
esporádica e várias causas podem ser apontadas como a não apreciação do suporte 
livro, razões sócio-econômicas, culturais, políticas entre outras. Partindo desses dados, 
o objetivo a ser alcançado nesse trabalho de conclusão de curso, que está em processo 
de elaboração, é a verificação entre alunos de uma escola pública, na cidade de 
Cornélio Procópio, de uma turma de 5º ano, sobre a relação que essas crianças mantêm 
com a literatura e o objeto livro, com vistas à melhor compreensão dos mecanismos que 
atingem, ao longo da vida escolar, a relação positiva com a leitura literária – ao chegar 
ao Ensino Médio, mesmo entre classes economicamente privilegiadas do interior 
paranaense, percebe-se a perda do vínculo com a leitura de literatura.  
 
Introdução  
Esse trabalho apresenta uma pesquisa inserida no projeto de pesquisa intitulado “A 
leitura e os jovens leitores: práticas de letramento no Norte Pioneiro (PR)”, financiada 
pela Fundação Araucária, à procura de compreender os motivos que levam os 
adolescentes do Ensino Médio a lerem ou não obras literárias. Para isso, esta breve 
investigação se dará no âmbito de alunos em trânsito do Ensino Fundamental I para o 
Ensino Fundamental II, passagem em que se costuma, no Brasil, ocorrer a perda de 
leitores na escola. “O saber ler serve para abrir os olhos da gente não apenas para 
aprender a palavra do mundo dos outros, mas também do mundo da gente” (PAIVA, 
2007, p.09), nesse âmbito ler literatura não é apenas ler qualquer texto, mas possibilitar 
ao aluno utilizar o texto literário em sua formação enquanto leitor e emancipar suas 
diferentes funções: “psicológicas, formadora e de conhecimento do mundo” 
(CECCANTINI, 2010). Apesar de tal importância da literatura na escola, segundo 
Ceccantini (2010), os resultados obtidos nas pesquisas de leitura no país em 2008 
revelaram números muito ruins, mesmo com os pequenos incentivos que existem por 
parte da República. Para Corrêa (2007 a formação do leitor também é responsabilidade 
da família e da escola, não somente ao professor, auxiliados de espaços de bibliotecas, 
livrarias, experiências compartilhadas entre amigos entre outros. Mas, deixa claro que 
cabe à escola a responsabilidade da formação do leitor de forma sistematizada, por 
meio de escolarização adequada de literatura. 
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Materiais e métodos  
As metodologias a serem utilizadas serão pesquisas bibliográficas e pesquisa de 
campo. Inicialmente as leituras adotadas foram Literatura e Letramento: espaços, 
suportes e interfaces –  o jogo do livro (2007), organizado por Aparecida Paiva, Aracy 
Martins, Graça Paulino e Zélia Versiani e o artigo “Vigor e diversidade: a literatura infantil 
no Brasil em 2008” (2010), de João Luís Ceccantini. Posteriormente, será realizada 
pesquisa de campo, a qual necessitará de questionários e atividades para investigação 
do nível e gosto de leitura dos alunos do Ensino Fundamental I, 5º ano. 
 

Resultados e Discussão  
Não é possível apresentar nenhum resultado, pois no ainda não há pesquisa de campo. 
No entanto, com base nas leituras realizadas até o momento é notório que ler literatura 
nas escolas vem se tornando uma prática cada vez mais rara, partindo do pressuposto 
de que a escola é a principal instituição, às vezes a única, responsável pela leitura e 
letramento literário.  
 
Conclusões  
O trabalho encontra-se em andamento. 
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THE TELL TALE HEART:  UMA RELEITURA PARA IPOE 
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amandinhaparpinelli@hotmail.com 
eliane_segati@uenp.edu.br 

 
 

Palavras-chave: Edgar Allan Poe. Adaptação. Contexto de produção. 
 

Resumo:  
A adaptação de obras é recorrente no mundo literário e sua produção demanda de 
muita organização e fidelidade à obra original. Adaptar uma determinada obra a 
determinado público traduz o objetivo das adaptações. Dentro dessa perspectiva, a 
nossa proposta de trabalho tem como objetivo analisar diferentes adaptações de uma 
célebre obra de Edgar Allan Poe: The tell tale heart.  Nesse aspecto, pretende-se 
analisar profundamente o contexto de produção dessas adaptações a partir do 
referencial teórico e metodológico do Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 
2009; RIOS-REGISTRO, 2011) e em seu diálogo com a multimodalidade (ROJO; 
MOURA, 2012), mais especificamente no que diz respeito às modificações ocorridas no 
processo de adaptação da obra para os suportes digitais e a implicação desse processo 
para o ensino. 
 
Introdução  
Essa pesquisa tem, como objetivo, analisar a obra original e uma releitura da obra The 
Tell Tale Heart, de Edgar Allan Poe, a partir do contexto de produção e circulação dos 
suportes a eles relacionados, bem como o impacto dessa leitura a aprendizes de língua 
inglesa como língua estrangeira.  
Além do contexto de produção, apresentamos o enredo de ambas em relação à 
sequência narrativa (BRONCKART, 2009), relação essa que nos auxilia a identificar as 
aproximações e distanciamentos dos fatos narrados. 
Vale ressaltar, ainda, que todo o processo de análise considera as bases do 
multiletramento e da multimodalidade (ROJO, XXX), visto que a releitura escolhida faz 
parte da coletânea de obras disponíveis para Ipad intitulada Ipoe. 
Por fim, destacamos a necessidade de pesquisar ambientes virtuais que tenham 
potencial para aprendizagem, incluindo os aplicativos que estão à disposição do leitor, 
como forma de inserção desses no mundo digital que está apenas um “clique” de 
distância e que pode fazer toda a diferença para formação do leitor e do aprendiz de 
uma língua estrangeira. 

 
Materiais e métodos  
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Partimos da premissa de que o contexto de produção exerce influência direta sobre 
qualquer obra, pois, para Bronckart (1997, p.93), “o contexto de produção pode ser 
definido como o conjunto dos parâmetros que podem exercer uma influência sobre a 
forma como um texto é organizado”.  
Segundo o autor (BRONCKART,1997, p.93),  há um reagrupamento em dois conjuntos 
de parâmetros, em que o primeiro se refere ao mundo físico e, o segundo, ao mundo 
social e  subjetivo”. O primeiro plano referente ao mundo físico subdivide-se em quatro 
parâmetros precisos sendo; o lugar de produção, compreendido por momento de 
produção,  emissor e  receptor. Já o segundo plano, que implica no mundo social e 
subjetivo, subdivide-se em lugar social, posição social do emissor, posição social do 
receptor e objetivo da interação. 
Além do contexto de produção, a sequência narrativa também foi utilizada como 
“método” de análise das obras selecionadas. Na sequência narrativa (BRONCKART, 
2009, p.220)  considera-se  a conexão entre o início, meio e fim entre os fatos narrados. 
Ainda, um número limitado de fases sucessivas, sendo a fase da situação inicial, a fase 
de complicação, a fase de ações, de resolução e de situação final. 
Por fim, em relação à multimodalidade e multiletramentos (ROJO;MOURA, 2012), 
compreendemos a abrangência de tais terminologias ao adotá-las para abranger a 
multiculturalidade das sociedades globalizadas e a multimodalidade dos textos por meio 
dos quais a multiculturalidade se comunica e informa, estabelecendo o conceito dos 
multiletramentos. 
 
Resultados e Discussão 
A célebre obra analisada foi publicada em 1843, cujo narrador assume ter planejado 
minuciosamente o assassinato de um homem com quem morava. O incentivo para tal 
crueldade seria o olho do velho homem que o perturbava, dando, portanto, cabo a sua 
vida de maneira cruel. Sem ficar impune, o assassino confessa o seu crime após ouvir 
as batidas do coração do homem morto. 
O obra original foi encontrada na página eletrônica da University of Adelaide Library, 
disponível em www.adelaide.edu.au/library/ constituída por diversas bibliotecas situadas 
em diferentes campi que mantém vínculo com a universidade mencionada disponibiliza 
139 obras de Edgar Allan Poe.  Nesse aspecto, a obra de Poe é oferecida ao público na 
íntegra, com o mesmo vocabulário e sem adaptações.  
Já a obra contida no aplicativo da Apple -  Ipoe - percebemos que a obra original 
permanece intacta. O aplicativo é inteiramente criativo com uma série de animações 
sombrias e sons assustadores que acompanham o portador do dispositivo na leitura da 
obra. Infelizmente, o Ipoe é disponível apenas para dispositivos da Apple. Não podemos 
negar que o aplicativo seria uma ferramenta de extremo valor para professores e 
alunos. Contudo, o uso desse dispositivo ainda é inviável na rede pública de ensino, já 
que possuem um preço elevado, impossibilitando sua aquisição.  
 
Conclusões 
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A demanda pela produção de releituras de obras consagradas na esfera literária é muito 
significativa. Entretanto, vale ressaltar que algumas dessas releituras, se mal 
produzidas, podem desencadear interpretações erradas. Por isso, estudar as possíveis 
variações linguísticas e seus respectivos contextos de produção é imprescindível. Além 
disso, a problemática apresentada referente ao aplicativo Ipoe, faz com que ideias para 
que aplicativos acessíveis às escolas públicas sejam idealizados e quem sabe 
futuramente, produzidos. O incentivo à leitura é indispensável.  
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Palavras-chave: Violência. Recepção. Mediação de leitura.  
 
Resumo:  
Este trabalho apresenta algumas considerações sobre o projeto de pesquisa A 
REPRESENTAÇÃO DA VIOLÊNCIA NA LITERATURA BRASILEIRA 
CONTEMPORÂNEA, do GP CRELIT, Linha de Pesquisa 1, financiado pela Fundação 
Araucária. O projeto tem como objetivo verificar a representação da violência na 
produção literária brasileira contemporânea, compreendendo o período 1990-2010, de 
forma a apontar questões sociais complexas que constituem o perfil dos leitores atuais. 
Neste recorte da pesquisa, são tratados alguns indicadores em torno do tema “violência” 
expressos por professores da rede de educação básica de ensino em um formulário a 
eles dirigido, a fim de discutir na instância escolar a recepção de obras que apresentem 
figurações da violência.  
 
Introdução  
A fim de compreender a circulação de certas obras literárias contemporâneas em, pelo 
menos, duas instâncias, a do leitor “comum”, não inserido no universo escolar, e a do 
leitor inserido no meio escolar, o projeto A REPRESENTAÇÃO DA VIOLÊNCIA NA 
LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA tem sido desenvolvido a partir de 
várias estratégias de investigação. Dentre elas, o levantamento de informações sobre o 
modo como o professor – aqui entendido como leitor inserido no espaço escolar – que 
está atuando na rede básica de ensino, tem percebido ou  abordado o tema da violência 
em sala de aula; e também por quais meios opera esta abordagem. Para tanto, foi 
aplicado formulário dirigido, composto por cinco questões abertas, a vinte e oito sujeitos 
docentes da rede básica de ensino do Paraná, que atuam no Ensino Fundamental II e 
Ensino Médio. A amostragem destes sujeitos está situada no contexto do Programa 
PDE, da SEED/PR, ou seja, são docentes que estão em processo de formação no 
referido programa no biênio 2013-2014. Leva-se em conta, nesta investigação, o fato de 
que tanto para o pesquisador, quanto para o leitor não especializado, o termo literatura 
“contemporânea” remete a uma gama, quase sempre obscura, de significações. Sem 
adentrar nas questões de definição para afirmar o que seja o moderno, o 
contemporâneo ou o pós-moderno, compreende-se, de modo geral, que o termo 
também nos remete às obras que estão recentemente incluídas no sistema literário 
nacional, cuja circulação sofre, na maior parte das vezes, o efeito da ausência de 
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estudos sistemáticos ou críticos sobre o que se produz. Neste sentido, o formulário 
aplicado teve como norte o levantamento de informações em torno de recepção e não 
de teorias sobre esta produção literária. Assim, foram eles questionados (1) se 
conheciam a Biblioteca Cidadã e seu acervo (parte de ação do programa estadual de 
fomento a cultura); se (2) reconheciam nas obras contemporâneas características 
formais ou temáticas que lhes chamassem a atenção como leitores; se (3) têm tido 
contato – e por quais meios - com certas produções contemporâneas que versam sobre 
o tema da violência e qual opinião que têm sobre elas; se, como professores, (4) 
entendem que o tema da violência é importante para formar leitores na escola e por 
que; e, finalmente, se, (5) como leitores e consumidores de bens culturais, têm alguma 
opinião sobre o tratamento dado ao tema violência nas diferentes formas assumidas 
pela cultura de nosso tempo. 
 
Materiais e métodos  
A metodologia utilizada para a execução do projeto A REPRESENTAÇÃO DA 
VIOLÊNCIA NA LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA é bibliográfica, com 
análise de conteúdo, no que se refere ao corpus literário, e elaboração de artigos sobre 
as figurações da violência nas narrativas. É também pesquisa de campo, com 
levantamento de dados tanto no que se refere à investigação sobre o acervo da 
Biblioteca Cidadã quanto à investigação sobre conceitos em torno da violência e 
compreensão dos professores que atuam na rede básica a respeito deste tema. 
Portanto, pelos dados quantitativos obtidos, estabelece-se análise qualitativa dos dados, 
amparada em fundamentação teórica sobre o tema, no âmbito dos estudos literários, 
sociológicos e metodológicos. 
 
Resultados e Discussão  
Considerando as ponderações de Candido em “A literatura e a formação do homem” 
(1972), ao discorrer sobre o caráter humanizador do texto literário, na medida em que 
possibilita ao jovem leitor vivenciar a realidade, refletindo sobre ela, pela ficção e 
fantasia, esta etapa da pesquisa leva em conta a importância do contato com certas 
representações do cenário contemporâneo em textos literários, que operam, de modo 
significativo o desenvolvimento de uma capacidade crítica e reflexiva sobre si mesmo e 
o mundo. Esta é também a posição de Cosson, quando trata do letramento literário, 
defendendo que: “No exercício da literatura, podemos ser outros, podemos viver como 
os outros, podemos romper os limites do tempo e do espaço de nossa experiência e, 
ainda assim, sermos nós mesmos” (2007, p.17).  Para o autor, quando se pensa no 
universo escolar, locus do processo formal de letramento, letrar requer levar o aluno a 
ter convívio efetivo com a leitura e a escrita, isto é, torná-las práticas diárias de todo 
indivíduo. No entanto, ainda que se compreenda aqui este caráter humanizador do texto 
literário e a importância de ofertar ao jovem o acesso a ele, não é possível 
desconsiderar as dificuldades encontradas tanto no ambiente escolar como fora dele 
para fomentar a leitura, sobretudo a literária. Na sociedade tecnológica atual, inúmeros 
são os desafios para despertar no jovem o interesse pela leitura de obras clássicas ou 
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não, em substituição ao tempo despendido nas redes sociais e outras atividades de 
lazer, ou mesmo nas classes menos favorecidas, nas quais o acesso ao livro e outros 
bens culturais, por exemplo, é o primeiro entrave. Por vezes, resta, de fato, à escola ser 
o único agente no fomento à atividade de leitura, acrescentando, portanto, à falta de 
interesse o entrave dos conteúdos curriculares que, por vezes, não expressam sentido 
algum para o adolescente. Ao pensar na representação estética da violência em textos 
contemporâneos o professor assume papel relevante, pois ele será o mediador entre os 
textos e o leitor. Trazer para o centro das discussões os excluídos e oprimidos para 
tratar da desigualdade social e econômica, da criminalidade, das injustiças, da miséria, 
da violência policial, da intolerância e do preconceito é marca da produção literária 
contemporânea. A literatura, ao chamar atenção para temas relacionados à violência e à 
morte, pode contribuir para a construção da subjetividade, o desenvolvimento de uma 
identidade coletiva, o enriquecimento do imaginário e a percepção da alteridade. Daí, 
portanto, a relevância da investigação realizada a partir da qual se observou que dos 
vinte e oito sujeitos docentes pesquisados, para a pergunta “Como professor, a violência 
é um tema importante para formar leitores na escola? Por quê?”, apenas cinco 
responderam que NÃO. Das alegações apontadas destacam-se aquelas que entendem 
que o tema pode “aguçar a violência”, que é “destrutivo e desestimulante” e que o trato 
deste tema em sala de aula pode “banalizá-lo” (entendendo-se que ele já está muito 
presente no dia a dia dos alunos). Depreende-se destas respostas que estes docentes 
não compreendem o potencial de alguns textos no trato estético da temática para o 
trabalho em sala de aula, conforme defendemos anteriormente e, sobretudo, o papel 
que eles, como sujeitos leitores e também mediadores, exercem no espaço escolar. Por 
outro lado, os vinte e três docentes que responderam SIM à pergunta, no conjunto dos 
dados, evidenciam que qualquer tema é importante para o trabalho em sala de aula, 
desde que bem abordado e que, no caso específico da violência, é tema presente na 
realidade dos alunos dentro e fora da escola. Deste modo, ao abordá-lo, 
sistematicamente, oportuniza-se ao aluno em formação o desenvolvimento de reflexão 
crítica e conscientizadora, discutindo-se, inclusive, sobre os efeitos de certa 
espetacularização do tema. Outra questão que merece ser aqui considerada é a de 
número cinco, pois a posição dos docentes foi unânime ao considerar que a mídia 
espetaculariza o tema, banalizando-o, o que leva à falta de criticidade. Apenas dois 
docentes consideraram o suporte livro, que trata este tema, diferenciador em relação 
aos demais midiáticos, sendo que um deles registra que ele oferece “maior possibilidade 
de reflexão, visto que temos [os professores] a oportunidade de mediar discussões 
sobre o tema, especialmente nas escolas”. Infere-se, pois, que também os docentes 
acabam assimilando esta banalização do tema e, em confronto com a questão de 
número quatro, julgam relevante levá-lo para sala de aula.  
 
Conclusões  
No conjunto, as respostas dos docentes indicam que nove não conhecem a Biblioteca 
Cidadã e seu acervo – alguns porque não há unidade em sua cidade – os demais 
conhecem, mas argumentam que o acervo é insuficiente, embora de qualidade, e que 
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há necessidade de maior integração entre ações da biblioteca e as escolas, além da 
necessidade de se ter profissional qualificado para atendimento e, por fim, alegam que 
não há ações de divulgação da BC. Quanto à pergunta dois, a maioria entende que há 
temáticas sociais que representam os problemas atuais, vinculados ao cotidiano, e a 
linguagem “mais realista”. Poucos indicaram autores e obras, alegando que não 
conhecem muitas referências. Para a pergunta três, paradoxalmente em relação à 
segunda, apenas dez registraram que não têm tido contato com a produção 
contemporânea. De todo modo, embora aqui, no espaço curto desta intervenção não 
seja possível apontar maiores análises, da breve exposição é possível inferir que é 
preciso ampliar as discussões em torno da recepção dos docentes, dando-lhes 
repertório desta produção contemporânea, tanto no que se refere à abordagem da 
figuração do tema da violência quanto das estruturas narrativas, para que, no papel de 
mediadores, possam fomentar a leitura em sala de aula, operando o que entendemos 
ser o letramento literário.   
 
Referências  
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Resumo:  

Este trabalho é fruto da pesquisa de Iniciação Científica, que analisa o ensino da crônica 
nos livros didáticos de Língua Portuguesa do 6º ano do ensino fundamental da rede 
SESI-SP e o Caderno do Aluno de Língua Portuguesa do ensino fundamental/Estado de 
São Paulo. O gênero cronístico, apresenta-se como escolha para esta análise, por estar 
muito presente nos livros didáticos. Nesta comunicação, apresentaremos considerações 
da observação do livro didático da rede SESI-SP. Leva-se em conta a maneira como a 
crônica é apresentada na unidade, isto é, as atividades propostas com o intuito de 
verificar se o texto literário tem seu lugar no ensino, não sob a forma de pretexto, mas 
como sua forma legitima que é a de humanizar e aproximar o leitor da Literatura. 
 
Introdução  
A participação no Grupo de Pesquisa “Literatura e Ensino”, juntamente com a leitura e 
discussão de textos sobre o ensino da Literatura em sala de aula, tem demostrado uma 
grande preocupação de professores e estudiosos com o modo, não raras vezes, 
equivocado com que a literatura tem sido abordada, na sala de aula. O ensino da 
literatura precisa respeitar, primeiramente, a leitura subjetiva do aluno, levando em 
conta que o seu conhecimento e suas vivências culturais são diferentes do professor e 
do autor do livro didático, uma vez que, cada um tem sua bagagem social, cultural e 
linguística. A literatura consiste não apenas na decifração das intenções do autor do 
texto, mas sim, na interação entre o texto e o leitor, tendo este, portanto, uma 
participação ativa na atribuição do sentido. E como bem enfatiza Cosson (2006, p. 23): a 
“função essencial de construir e reconstruir a palavra que nos humaniza”. Um gênero, 
que tem facilidade em proporcionar a interação do autor e leitor e contribui para a 
reflexão crítica do aluno é a crônica. Sendo, um texto curto e leve, com uma linguagem 
simples que aborda assuntos do cotidiano, a crônica vem se tornando recorrente nos 
livros didáticos. Desta forma, o projeto de Iniciação Científica “Ensino e Literatura: suas 
abordagens através da crônica no material didático” têm como função a análise e estudo 
desse gênero literário, visando tecer reflexões sobre a leitura e o ensino da crônica em 
sala de aula. A pesquisa se justifica, pois fornecerá subsídios para compreender se a 
crônica, em sala de aula, é usada, somente, como suporte do ensino da gramática e 
produção de texto ou se as atividades propostas no material viabilizam discussões e 
reflexões que despertem o senso crítico do aluno.  
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Materiais e métodos  
Para esta comunicação observamos o livro didático de Língua Portuguesa do 6º ano do 
Ensino Fundamental II da rede SESI- SP do município de Ourinhos-SP, de forma a 
verificar como este livro propõe o trabalho com a crônica em sala de aula. O objetivo é 
observar e analisar a unidade que aborda a crônica, a forma como o texto cronístico é 
apresentado: verificar as características da crônica que são priorizadas nos exercícios e 
se as atividades propostas possibilitam a interação do texto literário com o aluno de 
forma a fazê-lo refletir sobre sua vida e a sociedade em que está inserido. 
 
Resultados e Discussão  
A crônica é apresentada, na unidade 3, do livro didático “Movimento do aprender”, das 
páginas 38 a 57.  A unidade trás duas crônicas: “Estragou a televisão”, de Luís 
Fernando Verissimo e “Meu ideal seria escrever...”, de Rubem Braga, há, ainda, no livro 
de apoio “Muitos textos...Tantas palavras”, a crônica “Omelete”, de Verissimo, após 
cada texto, encontramos uma sequência de atividades. Assim, a unidade, logo em sua 
apresentação, traz uma tira cômica, que tem a intenção de demostrar aos alunos, que 
qualquer assunto do cotidiano, em especial o cômico, pode ser motivo para a crônica. 
Através dessa tira cômica, o livro sugere que, em forma de uma conversa, o professor 
sonde o que os alunos sabem sobre o gênero cronístico. Em seguida, é solicitado que 
os alunos produzam uma crônica, e somente após o termino de todas as atividades, 
está será devolvida para serem refeitas, de modo, que possam comparar o que 
entendiam sobre a crônica no início do estudo e no seu término. Os próprios alunos 
tornam-se responsáveis pela revisão de seus textos, verificando a parte estética, 
ortografia e a clareza de ideias. As atividades propostas no material são uma sequência 
de atividades, ou seja, proposta da sequência didática de Joaquim Dolz (2004, p.99) 
que diz: “Ao mesmo tempo, ela os prepara para a produção inicial, que pode ser 
considerada uma primeira tentativa de realização do gênero que será, em seguida, 
trabalhada nos módulos”. A unidade apresenta dezenove atividades, sendo quinze 
voltadas para o recurso linguístico e gramatical, como: pontuações, conjunções, 
pronomes, localização de linguagens formais e informais. Algumas atividades sobre as 
características específicas do gênero narrativo como: quantos personagens, tipo de 
narrador, a temática, foco narrativo, tipo de discurso. Ainda no que se referem aos 
discursos as atividades são: classificar, transformar e pesquisar sobre suas utilizações. 
Temos uma atividade para construir o conceito da crônica, e uma que aborda as 
características a crônica humorística; e apenas duas trazem uma tentativa de reflexão, 
abordando as mudanças da sociedade e qual seria a crítica e a intenção do autor, 
sendo as crônicas, “Estragou a Televisão” e “Omelete”, ambas Luís Fernando 
Verissimo.  
 
 Conclusões  
Ao final, o que se percebe neste material didático é que, apesar da tentativa de 
motivação que é dado no início da atividade, as tentativas de reflexão e criticidade são 
poucas. A grande maioria das atividades privilegia o estudo da gramática, identificação 
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de características e produção de texto.  Em sua totalidade, as atividades não levam em 
consideração a opinião dos alunos e quase não desperta sua reflexão e criticidade, 
sobre a relação do assunto tratado nas crônicas com a sociedade em que os alunos 
estão inseridos. 
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Resumo:  
No âmbito da educação, as práticas docentes que englobam o ensino da literatura 
evidenciam-se, por vezes, como insatisfatórias e incipientes, ao valorizarem apenas 
alguns aspectos da obra literária. Frente a isso, o letramento literário, proposto por Rildo 
Cosson (2011), sugere duas sequências didáticas, a básica e a expandida, as quais 
objetivam ampliar e potencializar o ensino da literatura, trazendo o texto literário para o 
centro da abordagem e visando à exploração mais profunda dele. Essas sequências são 
desenvolvidas em várias etapas e englobam diversas contextualizações, que exigem o 
uso de múltiplos recursos didáticos, a fim de ampliar e redimensionar práticas já 
engessadas. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo discutir a 
importância da literatura em formato de história em quadrinhos, enquanto ferramenta útil 
para a concretização do letramento literário em sala de aula. Para isso, serão 
destacadas algumas possibilidades didáticas com o conto A causa secreta, de Machado 
de Assis, e a validade delas para a efetivação do letramento literário.  
 
 
Introdução  
Um dos objetivos primordiais da educação, no que se refere ao ensino de linguagem, 
deve ser o letramento, que consiste em proporcionar aos alunos que consigam fazer o 
uso social da leitura e da escrita, seja para a aprovação em um teste seletivo, seja para 
poder atuar nos mais diversos campos sociais, para exercer a cidadania e para 
desenvolver o senso crítico. Dessa forma, pode-se considerar que existem múltiplos 
letramentos, o político, midiático, digital e também o literário, este último, de acordo com 
Cosson (2011, p. 12), “possui uma configuração especial; não compreende apenas uma 
dimensão diferenciada do uso social da escrita, mas também, e, sobretudo, uma forma 
de assegurar seu efetivo domínio”. Tendo como base essa afirmação, o letramento 
literário configura-se como eixo essencial para a formação do aluno, uma vez que 
humaniza, permite a reflexão e traz consigo os saberes atemporais do homem.  
A proposta de letramento literário de Rildo Cosson engloba duas sequências, a básica e 
a expandida. Em ambas, o ponto de partida é a motivação, momento em que o 
professor prepara, instiga e desperta o interesse do aluno para a leitura da obra. Nessa 
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etapa, as adaptações em HQ podem viabilizar a inserção do educando no universo do 
texto literário, visto que “o sucesso inicial do encontro do leitor com a obra depende de 
boa motivação” (COSSON, 2011, p. 54).  
Em vista disso, o presente trabalho objetivou destacar as histórias em quadrinhos como 
ferramentas que desempenham grande potencial de estímulo, aguçando assim a 
curiosidade e aproximando o público jovem do texto. Por fim, foi analisada de que forma 
a adaptação do conto machadiano A causa secreta, em QH, pode ser utilizada como 
motivação e como atividade enriquecedora do processo de letramento literário.  
  

Materiais e métodos  
A metodologia utilizada foi a da pesquisa bibliográfica. Para fundamentar as discussões, 
foram usados os conceitos de Rildo Cosson, autor que propõe as sequências didáticas 
– básica e expandida –  para a concretização do letramento literário; de Italo Calvino, 
que defende a importância de se ler os clássicos, bem como as ponderações de Antonio 
Candido sobre o valor estético do conto A causa secreta, de Machado de Assis. Como 
embasamento teórico também foram utilizadas as considerações de Marcelo Fronza, 
sobre o uso das histórias em quadrinhos como ferramenta pedagógica no Ensino Médio 
e de Angela Roma, que discute o papel da HQ em sala de aula. 
 

Resultados e Discussão  
O conto A causa secreta, de Machado de Assis, publicado em 1885 e inserido na obra 
Várias Histórias, em 1895, aborda a temática do sadismo, dos mistérios, da 
perversidade, da obscuridade da alma humana, do prazer pela dor alheia e dos 
preceitos morais que moldam os comportamentos sociais. Machado foi um exímio crítico 
e observador da natureza do homem e da forma como se constituem as relações 
sociais. Esse conto, considerado uma narrativa de terror e crueldade, representa uma 
fértil possibilidade didática para o ensino da literatura, principalmente quando é 
evidenciada a faceta realista de Machado e seu olhar profundo, pessimista, irônico e 
desmistificado, neste caso indicando que ”o homem transformado em instrumento do 
homem, cai praticamente no nível do animal violentado” (CANDIDO, 1970, p. 31). 
Uma sequência didática básica ou expandida com base neste conto machadiano pode 
utilizar o recurso de sua adaptação em história em quadrinhos como motivação para a 
leitura do texto integral. Dessa forma, para iniciar a sequência, o professor poderia 
apresentar a seguinte imagem da HQ, instigando os alunos sobre a história. 
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Figura 1 – Garcia observa Fortunato preparando a mutilação do rato no laboratório. 

 
 

Após motivá-los com esta parte da história em quadrinhos, o professor pode propor a 
leitura da HQ completa para, posteriormente, inserir o conto integral, e assim efetivar as 
demais etapas da sequência. Ao utilizar a linguagem imagética da HQ, o professor inclui 
um elemento decisivo para o envolvimento dos alunos na aula, evocando o interesse e a 
curiosidade deles.  
O trabalho com obras clássicas é indispensável para o ensino de literatura, e as 
adaptações destas obras para história em quadrinhos, constituem um rico recurso para 
que o professor desenvolva atividades amplas e significativas, potencializando, com 
isso, as práticas do letramento literário. 
 
Conclusões  
Por meio do estudo realizado, foi possível concluir que o letramento literário é 
imprescindível para o ensino significativo de literatura e que as sequências propostas 
por Rildo Cosson são fundamentais para enriquecer o trabalho do professor e ampliar o 
envolvimento dos alunos. Além disso, a adaptação em história em quadrinhos do conto 
A causa secreta, de Machado de Assis é um importante recurso para expandir as 
atividades que integram a sequência didática, principalmente na motivação, etapa 
inicial. Ao propor a leitura da HQ, o professor estimula a leitura do conto integral e 
enriquece as atividades de letramento literário, permitindo que o aluno entre em contato 
com textos clássicos através de um recurso pedagógico que pode dinamizá-los.  
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Palavras-chave: Freud. Candido. Literatura. 
 

Resumo:  
Como se sabe, a literatura expõe as marcas de uma sociedade e/ou indivíduo em um 
determinado contexto histórico e social. Mas, muito além disso, a mesma contribui, de 
acordo com Candido (1995), para o processo de humanização do homem, por oferecer 
a este condições de lidar com os seus desafios diários. No mesmo sentido, Freud 
(1911/2006) defende em seus estudos que todo o ser humano é exposto a frustrações 
cotidianas e, para lidar com tais, a literatura pode ser uma aliada fundamental. Diante 
disso, nos propomos, nesta pesquisa, a apresentar possíveis diálogos entre os estudos 
de Freud e Candido no que diz respeito à função da literatura. 
 
Introdução  
Segundo Freud (1913/2006), a figura do homem nas várias etapas de seu 
desenvolvimento no decorrer da história nos é apresentada por meio de suas produções 
artísticas, científicas e tecnológicas que conseguem sobreviver ao longo do tempo. 
Dentre as produções artísticas, chamaremos a atenção para a literatura que, nas 
palavras de Candido (1995), surge, de maneira ampla, como manifestação universal 
humana através de todas as criações ficcionais, poéticas e dramáticas. Desse modo, 
não há ser humano que possa existir em sociedade sem a possibilidade de ter, durante 
algum momento de sua vida, qualquer contato com a literatura. 
Nesse sentido, o presente trabalho objetiva compreender a função da literatura no 
processo de humanização, estabelecendo, para tal, um diálogo entre os pensamentos 
de Freud e Candido. 
 

Método 
Trata-se de um estudo teórico, empreendido por meio da consulta aos textos de Freud e 
Candido, sendo estes, respectivamente: “Escritores criativos e devaneios” (1908/2006), 
“Formulações sobre os dois princípios do funcionamento mental” (1911/2006), “O direito 
à literatura” (1995) e “A literatura e a formação do homem” (2002). Almeja-se, com este 
trabalho, estabelecer um diálogo entre ambos os autores no que diz respeito à função 
humanizadora da literatura. 



 

Universidade Estadual do Norte do Paraná  
CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 

 

     
© 2014 GP CRELIT  

 

In: ANAIS DO III COLÓQUIO DE PESQUISA EM LITERATURA.  

                                 Cornélio Procópio: UENP, 2014. Versão preliminar Página 168 
 

 

Resultados e Discussão 
Candido (2002) afirma que o papel da literatura está, também, relacionado com um 
certo tipo de função psicológica. A literatura, assim, teria como uma possível justificativa 
para sua produção e fruição, a necessidade humana de fantasia. Atributo este presente 
invariavelmente em sua vida, como indivíduo e como grupo, junto as suas necessidades 
mais elementares. Nesse sentido, a literatura aparece como resposta à necessidade de 
ficção do homem. 
De modo a contribuir e aprofundar os argumentos de Candido, torna-se interessante 
compreender a função da fantasia no humano a partir da psicanálise. O aparelho 
psíquico, de acordo com Freud (1911/2006), é regido pelos princípios de prazer e de 
realidade, em que o primeiro refere-se a um mundo interno de cada sujeito repleto de 
desejos e pulsões em busca de satisfação. O segundo implica no ser humano em seu 
desenvolvimento perceber que não pode viver simplesmente em função dos seus 
desejos, convocando-o a se adaptar às exigências do mundo real.  
Diante desta realidade frustrante, a fantasia surge como via de escape fundamental e 
indispensável ao humano. Freud (1908/2006) defende que “as forças motivadoras das 
fantasias são os desejos insatisfeitos, e toda fantasia é a realização de um desejo, uma 
correção da realidade insatisfatória” (p. 137), ou seja, o fantasiar foi liberado no teste de 
realidade, permanecendo subordinado somente ao princípio de prazer. Tornando-se 
uma possibilidade do indivíduo lidar com o real e os seus próprios desejos. 
Em contrapartida, Candido (1995) argumenta ser a criação ficcional e poética a mola da 
literatura, em todos os seus níveis e modalidades, estando presente em cada um, pois 
“ela se manifesta desde o devaneio amoroso ou econômico no ônibus até a atenção 
fixada na novela de televisão ou na leitura seguida de um romance” (p. 175). Nesse 
sentido, nenhum indivíduo conseguiria viver um dia sequer, sem entrar em contato com 
os devaneios do seu mundo interno e/ou do mundo ao seu redor que são transmitidos 
através da linguagem literária (CANDIDO, 1995; FREUD, 1908/2006). 
No entanto, embora todo e qualquer indivíduo tenha seu mundo de fantasias, a barreira 
da repulsa faz com que as pessoas se envergonhem de seus sonhos e devaneios, 
escondendo-os no seu mais íntimo, dos outros. O artista, assim, destaca-se pela 
capacidade de encontrar ou criar uma ponte de volta da fantasia para a realidade. Isto é, 
o escritor criativo venceria o sentimento da repulsa e, então, transcreveria, usando-se 
de possíveis estratégias, suas fantasias, disfarçando-as, em suas obras (FREUD, 
1908/2006). Essa capacidade do escritor criativo de conseguir lidar e organizar suas 
próprias fantasias e desejos garante o que Candido (1995, p. 177) descreve como “o 
caráter de coisa organizada da obra literária”, proporcionando ao leitor a capacidade de 
ordenar a sua própria mente e sentimentos. 
 
Conclusão  
Conforme sugere Candido (1995, p. 243), a literatura “é fator indispensável de 
humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque 
atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente”. Neste sentido, o escritor 
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nomeia conteúdos latentes, inconscientes, partilhando de um dote pulsional comum 
(FREUD, 1908/2006), que aponta para a importância da literatura no viver humano. 
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Resumo:  
Partindo da premissa que o gênero história em quadrinhos, os conhecidos HQs, são 
muito apreciados pelos alunos, e que deles surgem diversas possibilidades para o 
trabalho de competências de aquisição de uma língua estrangeira, apresentamos nesta 
comunicação nossa proposta de projeto de estágio supervisionado de Língua Espanhola 
para o Ensino Fundamental II, o qual consiste na análise de uma readaptação do texto 
literário “Don Quijote de La Mancha”, do escritor Miguel de Cervantes, na versão HQs, 
desenvolvimento de uma sequência didática a partir deste material e sua imediata 
aplicação em sala de aula aos alunos do 7º ano de duas escolas do Estado do Paraná. 
O objetivo deste projeto consistirá em colher os resultados dessa aplicação, o despertar 
do interesse pela língua espanhola, a compreensão escrita e oral dos textos, o 
vocabulário, as variantes linguísticas, a interpretação e análise das histórias, 
desenvolver a criação literária através da modificação, ampliação e reconstrução das 
historias. Tendo em foco também, o despertar, de uma segunda língua, no que se refere 
a sua cultura e literatura hispano-americana, através dos HQs, que tem um formato mais 
agradável e lúdico, assim transformando o aluno, não somente em um conhecedor da 
escrita e oralidade da língua estrangeira, mas aprendendo a reflexão e a percepção sob 
sua própria vida e a sociedade que o cerca. 
 
Introdução  
Com as transformações da sociedade e a globalização, surge a necessidade de 
conhecimentos da língua estrangeira, voltado principalmente para o mercado e o 
turismo. Assim, a língua espanhola tem se mostrado cada vez mais presente, tanto para 
os negócios, como para o meio acadêmico e turístico, consolidando-se como uma 
língua de comunicação internacional, logo atrás da língua inglesa. Porém, através 
dessas modificações da sociedade as organizações sociais, politicas e econômicas, a 
língua estrangeira, em especial a Língua Espanhola, vem adquirindo um novo contexto, 
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saindo do sentido mercadológico e propiciando uma maneira de conhecer outras 
culturas, outros costumes, visto que propicia ao aprendiz um contato direto como outros 
povos através da linguagem, a qual está vinculada a toda atividade humana. Neste 
sentido é válida a seguinte transcrição de Henry A Giroux (2005, p.142): 
 

Aprender uma língua estrangeira é um empreendimento essencialmente 
humanístico e não uma tarefa afecta às elites ou estritamente metodológica, e a 
força da sua importância deve decorrer da relevância de sua função afirmativa, 
emancipadora e democrática. 
 

Essa proposta é sustentada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais e as Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica (2008, p. 56), que apregoa o “estudo de textos que 
permitam explorar as práticas da leitura, da escrita e da oralidade, além de incentivar a 
pesquisa e a reflexão”. 
Conforme já se sabe, os gêneros textuais tem sido boa ferramentas para o ensino de 
línguas, pois possibilita aos alunos contato com diferentes textos e formas de 
linguagens. Porém, o que se nota é a utilização dos gêneros apenas como pretexto para 
o ensino gramatical, não sendo muitas vezes trabalhada como ferramenta que 
possibilita a utilização da língua nas suas variadas formas. 
Dessa maneira, o gênero história em quadrinhos, doravante denominado HQs, foi eleito 
por ser um gênero muito apreciado pelos alunos, principalmente crianças e 
adolescentes. Para Rodriguez (2008) “a história em quadrinhos, assim como a música, é 
um tipo de texto muito atraente e atrativo por suas características intrínsecas e 
especificidades”, possibilitando trabalhar diversas habilidades e competências para 
aquisição da língua estrangeira.  
Portanto, pretendemos subsidiar o processo de ensino/aprendizagem da língua 
espanhola, propondo uma ferramenta de auxílio e prática aos professores e alunos. 
Nosso intuito é propor o ensino da Língua Espanhola a partir da leitura e interpretação 
de textos clássicos da literatura em forma de HQs, em especial a readaptação do texto 
literário “Don Quijote de La Mancha”, do escritor Miguel Cervantes, por ser um meio 
mais eficiente, em nossa concepção, para desenvolver o conhecimento literário aliado 
ao entretenimento. 
 
Materiais e métodos  
Esta proposta está ligada ao projeto de estágio supervisionado em Língua Espanhola, 
que analisará o texto literário “Don Quijote de La Mancha”, na versão HQs, e 
desenvolverá uma sequência didática e sua imediata aplicação aos alunos do 7º ano, do 
Colégio Elo de Jacarezinho-PR e Colégio Tia Ana Maria, de Santo Antônio-PR, cujo 
objetivo seja o de observar o desenvolvimento do aluno, sua capacidade interpretativa e 
de compreensão da língua espanhola, bem como seu desenvolvimento literário, através 
da reflexão e da crítica, com o auxílio dos códigos visual e verbal típicos das HQs: 
linguagem icônica, desenho, quadrinho, linhas cinéticas, balão, recordatório, 
onomatopeias, metáforas visuais, cor, entre outros, garantidores da imersão prazerosa e 
eficaz do aluno na língua de Cervantes.   
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Conclusões  
Busca-se com esta proposta o rompimento de alguns paradigmas sobre o tipo de 
material aqui debatido, quer seja, o uso das HQs como instrumento de leitura, 
compreensão e interpretação de grandes textos literários, bem como a reflexão dos 
professores de língua espanhola acerca dos métodos e abordagens de ensino de língua 
estrangeira, trazendo novas formas de conceber e trabalhar importantes conteúdos do 
idioma, aliado a literatura de maneira divertida e prazerosa. 
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Resumo:  
O desafio de como e por que ensinar literatura permeia o universo dos estudiosos e traz 
à luz essas reflexões que, na prática diária, muitas vezes se torna um paradoxo entre ter 
que ler e o querer ler alguma obra. Assim, este estudo pretende apresentar algumas 
reflexões e perspectivas sobre o que é literatura, a sua presença na sala de aula, e 
também por que ensiná-la nas escolas. Para tanto, como plataforma teórica foram 
utilizados os autores Afrânio Coutinho (1978), Antonio Candido (1972; 1995) e Ângela 
Kleiman (2010). 
 
Introdução  
A literatura é uma manifestação artística, que se utiliza da linguagem verbal e da palavra 
como matéria prima para as suas produções. Ao utilizar-se desta matéria-prima, 
enriquecida de ritmo, estilo, figuras de linguagem e outros recursos, os escritores 
abundam em produções representando um universo próprio ou fictício. E nesta 
necessidade de representar o passado ou até mesmo de reconstituir algo que acontece 
no presente, eles brindam os leitores com os textos literários e alguns deles, por sua 
vez, chegam às escolas e colégios para serem oferecidos aos alunos como opção de 
aprendizado e de enriquecimento para suas vidas. 
Datada de 1978, a obra de Afrânio Coutinho Notas de Teoria Literária apresenta aos 
alunos de Letras, um panorama dos pontos fundamentais do estudo da literatura. Nela, 
ele parte da ideia de que o seu ensino não deve ser subordinado ao estudo da língua, 
mas sim baseado nos textos literários, que deveriam ser utilizados em função das 
necessidades do ensino da língua nos seus aspectos morfológicos, fonéticos, sintáticos, 
semânticos, lexiológicos, estilísticos, ou seja, analisados, explicados e interpretados 
puramente no plano verbal. Em muitas de suas obras, Coutinho (1978) defende a 
autonomia do ensino literário e aponta que ensinar literatura é aquela arte que 
desenvolve no leitor a apreciação, a discriminação entre o bom e o mau, a fim de apurar 
e cultivar o gosto. Para ele, “Literatura é um fenômeno estético. É uma arte, a arte da 
palavra” (COUTINHO, 1978, p.8). No entanto, pela sua finalidade, precisa despertar no 
leitor, o prazer estético. Desse modo, a literatura é a recriação da verdade através do 
espírito do artista e retransmitida pela linguagem nos diversos tipos de gêneros, pois 
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tem vida autônoma, independente do autor e da experiência da realidade de onde 
proveio. 
Ao tratar do ensino de literatura, Coutinho (1978) ressalta que no Brasil, geralmente é 
usado o método expositivo, no qual acontecem exposições panorâmicas de ordem 
cronológica com títulos e nomes de autores, o que, para ele, não é literatura. O autor 
apregoa que são praticados dois tipos de ensinos: o histórico, que reduz o ensino da 
literatura ao da história literária; e o filológico, no qual se usa a Literatura como texto 
para o estudo da linguagem.  Daí a confusão entre análise literária com análise sintática 
e estilística. Para Coutinho (1978), o estudo de Literatura seria aconselhável pelos 
critérios Literário e Estilístico. Na abordagem literária, coloca-se o educando em contato 
direto com o texto literário, familiarizando-se com ele. Desse modo, ao invés de ler 
“sobre” a literatura, o estudante “lê” a própria literatura nas obras representativas dos 
gêneros. Na estilística, as obras são analisadas nas suas características e evolução 
dentro dos estilos. Pode-se também proceder à análise das formas no interior dos 
estilos de que são representativas. O ensino de literatura deve estar, portanto, a serviço 
dela, pois a língua é apenas instrumento e deve ser subsidiário. Sugere ainda para a 
realização do ensino de literatura, a leitura expressiva, interpretativa, dialogada, fazendo 
com que o aluno sinta-se familiarizado com o texto. Depois, deve-se conduzir à análise 
literária, que é a decomposição das obras, segundo o gênero a que pertencem, na sua 
estrutura, seus elementos componentes e distintos. Esta forma compreenderia a análise 
da obra pelo gênero a que pertence na estrutura, nos componentes, artifícios, 
ressaltando o tradicional e as inovações do autor e a análise de estilo individual e de 
época, identificando-lhe as qualidades e características, as razões de sua situação de 
enquadramento. 
Sob uma outra perspectiva, mas de forma complementar, Candido (1972) trata a 
literatura como aquela que possui o papel de humanizar o leitor, isto é, emocionar, 
sensibilizar ou até mesmo revoltar o leitor. Para ele, a produção e a fruição da literatura 
baseiam-se na necessidade universal de ficção e de fantasia que permeia os caminhos 
de todos, seja do primitivo ou do civilizado, da criança ou do adulto, do instruído ou do 
analfabeto. A literatura, então, passa a ser vista como uma resposta a essa necessidade 
de ficção, pois as obras tocam as emoções de cada um. Além desta função social da 
literatura, o autor reflete também sobre a sua função formadora, que busca não só 
formar dentro de um padrão conservador de comportamento, mas também busca 
impactar como a própria vida o faria. Em “Direito à literatura”, Candido (1995) reafirmar a 
função humanizadora da literatura, mas também aponta para outro horizonte, na medida 
em que discute a questão da organização da linguagem para a produção da obra 
literária. Fundamentalmente, o crítico afirma que a força da palavra organizada exerce o 
papel organizador sobre a mente humana. Assim “Quer percebamos claramente ou não, 
o caráter de coisa organizada da obra literária torna-se um fator que nos deixa mais 
capazes de ordenar a nossa própria mente e sentimentos; e, em consequência, mais 
capazes de organizar a visão de mundo que temos do mundo (CANDIDO, 1995, p. 177). 
O texto sempre comunica algo e, este algo, por sua organização, acaba por organizar o 
caos interior. Frente às reflexões expostas fica patente que o estudo da literatura, quer 



 

Universidade Estadual do Norte do Paraná  
CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 

 

     
© 2014 GP CRELIT  

 

In: ANAIS DO III COLÓQUIO DE PESQUISA EM LITERATURA.  

                                 Cornélio Procópio: UENP, 2014. Versão preliminar Página 175 
 

sob à luz de um teórico, quer sob à luz de outro sempre trará para o leitor, novos 
caminhos, novos aprendizados.  
 
Resultados e Discussão  
Ao se buscar novas alternativas para o ensino de literatura em sala de aula, não se 
pode deixar de dizer que este está vinculado ao ensino da leitura, e ao realizá-lo 
estamos exercendo um papel importantíssimo na educação de cada aluno, pois nos 
aliamos exatamente àquilo que tem o poder de transformar o leitor, que é a literatura. 
Trabalhar com práticas de leitura não é tarefa das mais fáceis, porque enfrentamos um 
status quo que as desfavorece. E, ao dizer desfavorecimento, apelamos para as 
condições precárias que temos nas bibliotecas, no pouco incentivo pela família à leitura, 
na falta de tempo que o professor tem para o preparo de atividades voltadas para esta 
área, e também para a pouca vontade que os alunos, acostumados a textos curtos e 
rápidos, da própria geração y, sentem em relação a obras mais extensas e densas. 
Mudar este quadro consiste em uma tarefa, no mínimo, desafiadora. No entanto, muitas 
pesquisas já realizadas indicam mudanças na prática do ler e escrever na escola e nos 
docentes envolvidos no processo. Compreender tal processo é indispensável para um 
trabalho que se pressupõe comprometido com a apropriação do gosto pela leitura e do 
escrever bem.  O interior das escolas públicas se mostram campos férteis para o 
despertar destas ações, pois ainda que haja muitos alunos desinteressados, a Escola 
ainda é o lugar real, onde tomam contato com leitura e efetivam a sua aprendizagem, 
bem como organizam as suas mentes, diante do caos. 

 
Conclusões  
Este texto buscou apresentar algumas reflexões e perspectivas sobre o que é literatura, 
a sua presença na sala de aula, e também por que ensiná-la nas escolas. Para concluir 
este estudo, reportamo-nos ao pensamento de Kleiman (2010), ao afirmar que, para a 
maioria das pessoas, a leitura não é mais aquela atividade que acontecia no lar, em um 
canto reservado, no qual se era possível adentrar em outros mundos, sonhar e 
devanear, cujas associações eram as histórias que as mães contavam nas cabeceiras 
de seus rebentos, antes de dormir. Ao contrário, normalmente as primeiras impressões 
de leitura que se tem, para a maioria, é a lembrança de cópias maçantes e de 
cobranças excessivas, cujo desapontamento serviu de base para as outras séries que 
são cursadas pelos alunos. Mudar este quadro está nas mãos daqueles que, diante dos 
desafios, não desanimam e estabelecem na sua práxis docente um apelo ao apuro do 
gosto pela literatura. 
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Palavras-chave: Ensino. Gêneros Discursivos. Técnicas.  
 
Resumo:  
Na década de 1980, sedimentam-se, as idéias baktinianas, ao se levar em conta a 
linguagem na perspectiva dialógica com analise na prática pedagógica, enfocando-se os 
gêneros discursivos como organizadores do discurso. A aprendizagem deve assim partir 
daquilo que o educando conhece; ponto de inserção da proposta pedagógica do 
trabalho, do educador Cèlestim Freinet, que de forma concomitante com a concepção 
baktiniana, revelam que a consciência e engendrada pelas relações em que os homens 
estabelecem entre si e no meio social através da mediação da linguagem. 
 
Introdução 
A estrutura social apresenta-se dividida em classes e grupos sociais com interesses 
distintos e antagônicos, que repercutem na organização educacional. Observa-se que, 
nesse contexto, para promover a aprendizagem escolar se devem acrescentar 
características que permitam superar o mero papel de conformadora e reprodutivista da 
estrutura vigente. No ensino de Língua Portuguesa, a língua como atividade social 
(linguagem como meio/forma de interação) significa conceber e entender a linguagem 
como trabalho coletivo, portanto de natureza sócio-histórica e, então “como uma ação 
orientada para uma finalidade específica [...] que se realiza nas práticas sociais 
existentes, nos diversos grupos sociais, nos distintos momentos da história” (BRASIL, 
1998, p.20). Na visão dialógica de Bakhtin (1992), é na interação verbal, estabelecida 
pela língua com o sujeito falante e contextos anteriores e posteriores, que a palavra 
(signo social e ideológico) torna-se real e ganha diferentes sentidos conforme o 
contexto, existindo, pois, diferentes e inúmeros modos de dizer. Para Bakhtin (1992), os 
modos de dizer de cada indivíduo (a mobilização de recursos linguístico-expressivos 
pelo locutor) são realizados a partir de possibilidades oferecidas pela língua e só podem 
se concretizar por meio dos gêneros discursivos, já que são enunciados que circulam 
nas diferentes áreas das atividades humanas, ou seja, criados pela e para a sociedade 
como mediadores entre enunciador e destinatário.  
Os gêneros discursivos são caracterizados pelo (a): - conteúdo temático, isto é aquilo 
que pode ser dizível em um gênero (assuntos, tópicos); - construção composicional ou 

mailto:debograciela@hotmail.com
mailto:garcia.adriana2@yahoo.com.br
mailto:vanderley@utfpr.edu.br


 

Universidade Estadual do Norte do Paraná  
CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 

 

     
© 2014 GP CRELIT  

 

In: ANAIS DO III COLÓQUIO DE PESQUISA EM LITERATURA.  

                                 Cornélio Procópio: UENP, 2014. Versão preliminar Página 178 
 

formas de organização textual; - estilo, ou seja, recursos linguísticos expressivos do 
gênero, mobilizados pelo enunciador e algumas outras marcas da expressividade do 
autor. Portanto, o ensino deve compreender os gêneros discursivos que ocorrem no 
meio social.  A aula, por sua vez, é algo que extrapola o espaço da sala, considerando 
que se integra a sociedade o conhecimento produzido na escola, ou seja, além de seus 
limites em um fazer interativo entre professores, alunos e o conhecimento com a 
realidade. O educador francês Cèlestim Freinet, desenvolveu técnicas pedagógicas hoje 
pouco empregadas no sistema educativo, como o texto livre, o livro da vida, jornal de 
classe e as aulas-passeio, democratizando assim o ensino. As mencionadas técnicas 
têm como base a experimentação a documentação, a prática educacional se centrando-
se no educando, tendo em vista a formação de crianças ativas, que serão responsáveis 
por uma futura transformação social. Nesse sentido, Freinet (1973) defendia a idéia de 
não oferecer conteúdos com a finalidade acumulativa, já que o papel da escola e dos 
professores é o de proporcionar situações para que o educando  sinta a necessidade de 
agir, ou seja, fazer com que este se dedique  intensamente à descoberta de algo que 
conseguiu despertar seu interesse e o motivou  a escrever com base nas próprias 
palavras, criando assim o texto livre. Utilizou a tipografia para desenvolver novas 
técnicas, como o livro da vida e a correspondência interescolar, experiências baseadas 
nos princípios de responsabilidade e liberdade, assim a escola, assume e participa da 
organização da vida dos educandos, colocando-os como centro da educação e parte da 
comunidade. Acreditava que a relação direta do homem com o mundo físico e social se 
dava por meio do trabalho como atividade coletiva e a liberdade a partir de decisões 
tomadas em conjunto. A partir de descobertas práticas (tateamento experimental), 
fundou a idéia de que as atividades de ensino devem ser voltadas e iniciadas pelos 
interesses das crianças. O educador considerava, principalmente, a liberdade das 
crianças com o pressuposto que elas tinham muito a dizer. O movimento pedagógico 
fundado pelo autor caracteriza-se por sua dimensão social, como defesa de uma escola 
centrada na criança, que é vista não como um individuo isolado, mas como parte de 
uma comunidade, revolucionando a dinâmica em sala de aula. A base psicológica da 
proposta educativa de Freinet é o ensaio experimental, o que vale também para os 
educadores. Isto implica que a aprendizagem se realiza com base nas próprias 
experiências, na observação da realidade, na expressão das experiências, na análise do 
contexto que alunos e professores podem formular e expressar na construção do projeto 
compartilhado, devendo-se ressaltar a comunicação e discussão de idéias.  
 
Métodos 
A proposta educativa de Freinet conta com técnicas construídas em base a 
experimentação e registro, que dão ao educando instrumentos para ampliar seu 
conhecimento e desenvolver a sua ação, em que o desejo de conhecer mais e melhor 
seria uma situação concreta, problematizadora e que lhe traria significados. Ditas 
técnicas teriam como objetivo favorecer o desenvolvimento de métodos naturais de 
linguagem (escrita, gramática, matemática, das ciências sociais e das ciências naturais). 



 

Universidade Estadual do Norte do Paraná  
CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 

 

     
© 2014 GP CRELIT  

 

In: ANAIS DO III COLÓQUIO DE PESQUISA EM LITERATURA.  

                                 Cornélio Procópio: UENP, 2014. Versão preliminar Página 179 
 

Dentre as técnicas preconizadas se destacam este estudo: O texto Livre e o Livro da 
Vida. 
Texto Livre, sem tema predeterminado, era elaborado espontaneamente, com bases 
em idéias e impressões da criança. É importante entender o texto-livre como uma 
técnica nuclear, portadora de múltiplos valores. Eis a diferença entre redação escolar e 
produção livre. A elaboração desse texto requer uma organização de aula em que seja 
possível despertar no educando o desejo de se expressar, motivado pelo professor. A 
motivação para a escrita deste texto-livre estava no fato de se criar um ambiente 
pedagógico e que a criança, sentisse a necessidade, de se exprimir em situações reais 
em um clima de liberdade, possivelmente motivada por textos literários. A expressão 
verdadeira e sincera se daria através da produção de textos, em virtude desses escritos 
se desenrolariam outras atividades, como a imprensa escolar, a leitura e a reescrita, que 
não poderia ser uma atividade marginal do trabalho escolar, mas sim a base e o centro 
do trabalho pedagógico. Desta forma é importante que o professor não se contente 
apenas com a correção dos erros ortográficos, mas que se faça uma observação na 
produção em si, para o aperfeiçoamento da leitura e da escrita. Este tipo de atividade é 
denominado na área do ensino de literatura, de reflexão sobre a língua. A partir destas 
orientações, o aluno, o autor do texto, participa da discussão com interferências. A 
reescrita deve ser feita na presença dele, e só quando o texto atendesse às normas da 
língua é que poderia ser indicado para a publicação ou enviado para outra escola para 
leitura e troca de experiências entre classes.  
Livro de vida seria o registro dos acontecimentos mais marcantes da classe, tais como 
passeios, visitas, atividades significativas para o aluno, família e comunidade. O objetivo 
é de estimular a livre expressão do aluno na escrita, colagem, desenho, em fim, a 
comunicação. Este registro pode ser denominado como um diário de classe, com 
ilustrações dos alunos, fotografias, relatos, e depoimentos que passarão a fazer parte 
da memória do grupo na abertura deste espaço na escola. O Professor deve perceber 
que, muitas vezes, o educando não se satisfaz com as explicações porque deseja e 
necessita explorar espaços, levantar hipóteses, encontrar respostas e buscar 
alternativas para satisfazes seus interesses, sendo fundamental oferecer experiências e 
orientação em consonância às suas necessidades, interesses e, sobretudo, que surjam 
produções próprias.  
 
Resultados e Discussão 
Propõe-se que através das experiências os educandos cheguem ao verdadeiro 
conhecimento. Esta visão orienta a prática escolar, determinando o objetivo final da 
educação: formar cidadãos para o trabalho livre e criativo, na transformação do meio, 
perante as suas próprias produções. Pelo exposto, dessas práticas surgiriam 
possibilidades de atividades, que concebem a educação como um processo dinâmico 
que se modifica com o tempo e que está determinado pelas condições sociais. Ao se 
analisarem os pressupostos de Freinet, observa-se que o educando tem uma 
necessidade de experimentar, tocar, mexer e explorar, assim não pode ser visto como 
um espectador no processo de ensino e aprendizagem. Portanto, a escola deve ser um 
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espaço que valorize e oportunize às crianças experiências vivas e significativas; uma 
escola dinâmica, aberta ao encontro com a vida, participante e integrada à família e a 
comunidade. 
 

Conclusões 
 
Com o caminhar pela obra do autor, percebe-se o envolvimento do aluno com a 
sociedade, a natureza, a leitura/literatura e em constante interação com o cotidiano da 
prática escolar, o que evidencia uma escola ativa, dinâmica inserida no contexto social e 
cultural do aluno, e por sua vez, compromissada com seu desenvolvimento. Por fim, na 
consideração de Bachtin o homem é concebido como ser social e histórico carregado de 
valores. É pela linguagem  se constitui e reflexo das relações entre os falantes 
educador-educando, perante a apertura de espaços e atividades diversificadas. Sob tal 
perspectiva, enseja-se que o conhecimento veiculado venha a permitir ao educador uma 
maior reflexão sobre o que ensinar, para que ensinar e como ensinar. Assim com uma 
fundamentação teórica segura, serão dadas boas aulas e os alunos apresentarão uma 
postura crítica referente às suas produções textuais  
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Resumo:  
O presente trabalho traz os resultados preliminares de uma pesquisa sobre  gêneros 
confessionais e sala de aula, levando em conta que as modalidades escrita e falada, 
atreladas às produções de caráter identitário, permitem entrever o discurso enquanto 
fomentador não apenas da experienciação humana, mas, sobretudo, enquanto um elo 
entre o aprendizado e as práticas discursivas advindas deste processo Considerando 
tais pressupostos, busca-se discutir a atualidade dessas afirmações observando a 
maneira pela qual o trabalho com os gêneros confessionais contribui para a elucidação 
das identidades culturais dos educandos, tendo como enfoque o contexto educacional 
das séries finais da Educação Básica. 
 
Introdução  
A identidade cultural dos jovens pode ser compreendida como elemento de junção e 
confirmação de que existe um traço comum entre os diversos grupos sociais nos quais 
os alunos se circunscrevem. Nesse sentido, a língua constitui-se como elemento 
fundamental dessa identidade, pois é por meio dela que os indivíduos se expressam 
denotando que mesmo dentro de uma perspectiva de individualidade há este elemento 
comunicativo capaz de promover relações de igualdade e diferença entre as pessoas. 
Levando em conta os aspectos acima citados, este trabalho discute a importância de 
serem trabalhadas as formas discursivas que dialogam direta ou indiretamente com 
vivências de seus atores, contribuindo assim para que eles tanto se reconheçam 
enquanto agentes de suas historias bem como se posicionem também como criadores e 
não somente expectadores do processo de ensino e aprendizagem de diferentes 
campos do saber científico.  
Dessa maneira, este estudo tem com questionamento central a investigação de quais e 
como podem ser utilizados os gêneros textuais de caráter confessional na intenção de 
contribuir tanto para o ensino de Língua Portuguesa e de Literatura de forma 
multidisciplinar, como também para a elucidação das identidades culturais que 
compõem a coletividade dos alunos. 
Quais são os traços fundamentais que definem a identidade dos alunos da atualidade? 
Trabalhar com esta questão em sala de aula denota que sejam entrevistas formas de 
auxiliar os próprios educandos a delinearem possibilidades identitárias, e neste sentido, 
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Stuart Hall (2006), ao esboçar possíveis perfis dos sujeitos que se configuram em um 
período que tem marcado um colapso no conceito de identidade, afirma que, antes de 
configurar-se como uma crise, este momento faz parte de um processo maior de 
mudanças sociais.  Assim, é possível intuir que:  
 

As velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão 
em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo 
moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. A assim chamada ‘crise de 
identidade’ é vista como parte de um processo mais amplo de mudança, que 
está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e 
abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem 
estável no mundo social (HALL, 2006, p. 7). 

 
A partir desta aparente instabilidade ou mesmo de uma forma superficial de serem 
apreendidos traços identitários unificados, pode-se dizer que os indivíduos, ao falarem 
de si e de suas vivências, fazem emergir informações que os posicionam enquanto 
parte de um panorama de identidade mais amplo, levando em conta uma concepção 
dinâmica da identidade, apresentada por José Manuel de Oliveira, pois as identidades 
“[...] constroem-se no e pelo discurso, em lugares históricos e institucionais específicos, 
em formações práticas e discursivas específicas e por estratégias enunciativas precisas” 
(MENDES, 2002, p. 522). 

 

 

Materiais e métodos  
Os caminhos que se pretende percorrer nessa pesquisa seguem um posicionamento 
dialético, pois serão levadas em conta tanto as teorias sobre o objeto de estudo como 
também a realidade da qual serão coletados os dados, podendo-se então 
transversalizar os conhecimentos adquiridos, gerando um produto de caráter 
educacional múltiplo. 
Em um primeiro momento tem sido realizada a leitura teórica e reflexão crítica acerca da 
problemática do projeto, levando-se em conta as teorias sobre  letramento, identidade 
cultural, gêneros textuais e as novas tecnologias empregadas no trabalho educacional. 
De tais leituras, pretende-se verificar a atualidade das suposições hipotéticas, que, 
geradas a partir de uma abordagem de caráter qualificativo, poderão resultar em um 
conhecimento transversal que será o foco de pesquisa in loco. 
O segundo momento da pesquisa será o momento de coleta de dados em instituições 
de ensino público e/ou privado, especificamente nas séries finais da Educação Básica, 
levando-se em conta a multiplicidade das instâncias formadoras da experiência coletiva 
que estes dados irão promover. Já na terceira etapa do trabalho serão analisados os 
dados obtidos, confrontando-os com os conhecimentos teóricos adquiridos na primeira 
fase da pesquisa. Dessa maneira, será possível criar e elencar uma série de atividades 
pedagógicas de caráter educativo a serem empregadas em sala de aula, com o intuito 
de serem verificadas as proposições iniciais do projeto. 
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Nas etapas finais, ocorrerá a aplicação das atividades e re-análise dos dados então 
obtidos, gerando um produto educacional das atividades que tiveram maior efetividade e 
as teorias que fundamentaram tais propostas. 
 
Resultados e Discussão  
Com base nas pesquisas teóricas e de campo realizadas até o presente momento, 
constatou-se a importância de serem discutidas e repensadas vivências pedagógicas 
nas quais os educandos se reconheçam como agentes ativos das ações, levando a crer 
que ações multidisciplinares, atreladas ao trabalho com os gêneros confessionais, 
podem auxiliar o processo de ensino e aprendizagem no sentido de extrapolar os 
sentidos das noções de texto e mesmo de literatura. Isto porque o trato pedagógico 
levará em conta a multiplicidade advinda do conhecimento de mundo dos alunos, 
corroborando os apontamentos contidos nas Diretrizes Curriculares de Língua 
Portuguesa sobre  a necessidade de serem vivenciadas práticas sociais efetivas no 
ambiente escolar. Nesse sentido, faz-se necessário o trabalho a partir de múltiplas 
linguagens, pois dessa maneira é possível que os alunos se envolvam com práticas 
discursivas de diferentes esferas sociais, ampliando o caráter intertextual do texto 
(PARANÁ, 2008). 
 
Conclusões  
Com base em uma perspectiva histórico-social, trabalhar em sala de aula com a 
identidade denota a necessidade de serem atreladas às atividades formas e conteúdos 
nos quais os alunos possam expressar suas individualidades. E nesse sentido, o 
trabalho com os gêneros confessionais atrelado a diferentes campos do saber científico 
configuram-se, portanto, enquanto um lugar no qual as subjetividades dos alunos se 
constrói a partir da enunciação, pois os alunos veem no diálogo uma possibilidade de 
construir a si mesmos em um movimento fluido e inacabado. 
A partir da proposição exposta, o estudo que ora se apresenta gerará um produto 
educacional proveniente das pesquisas teóricas e de campo, configurando sequências 
didáticas como ferramentas que possam contribuir para a coletivização do 
conhecimento e otimização de recursos didáticos e tecnológicos.  
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Palavras-chave: Conto. Violência. Banalização e espetacularização. 
Resumo:  
A violência se faz presente não apenas no cotidiano social, mas também se encontra há 
muito nas mais diversas manifestações culturais e artísticas, tornando-se quase que 
imperceptível aos olhos de muitos, bem como ainda traz inúmeros malefícios sociais, 
como, por exemplo, a sua banalização e espetacularização e, ainda, a insensibilidade. 
Destaque-se, também, que o que ora se pretende é a discussão daquela violência 
midiatizada e que envolve comoção social. Afinal, para que seja percebida e assim não 
influencie negativamente a convivência em sociedade, é preciso que os indivíduos 
passem a notá-la em suas mais diferentes formas, a fim de que possam se tornar 
cidadãos cada vez mais conscientes de suas obrigações e direitos, bem como sejam 
capazes de identificá-las por meio de seu senso crítico, combatendo-a incansavelmente. 
 
Introdução  
Este estudo trata-se de uma pequena parcela das investigações constantes do projeto 
Figurações da violência e a leitura literária no espaço escolar, do programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), turma de 2013, da Secretaria de Estado da 
Educação (SEED) – Paraná, na área de Língua Portuguesa, que objetiva, dentre outros 
aspectos, a análise do conto Mariângela, constante da obra Amar é Crime, de Marcelino 
Freire, em razão da abordagem atual da violência midiatizada, na qual se encontra 
explicita a história de uma garota gorda que, cansada de ser humilhada pela sua própria 
mãe, resolve matá-la.  
 
Materiais e métodos  
A metodologia utilizada é a de pesquisa qualitativa realizada em livros, revistas, jornais, 
internet, além de vídeos e músicas. Para a proposição de leitura em sala de aula do 
conto Mariângela, da obra Amar é Crime, de Marcelino Freire (2011), optou-se pela 
utilização da Sequência Básica de Rildo Cosson (2012), observando-se, pois, a 
motivação, a introdução, a leitura e a interpretação. 
 
Resultados e Discussão  
É comum, em qualquer das mídias, ou mesmo no cotidiano das pessoas, tomar 
conhecimento de atos violentos envolvendo menores, adolescentes, famílias inteiras ou 
ainda crimes passionais e outros dos mais variados que, entretanto, não espantam, nem 



 

Universidade Estadual do Norte do Paraná  
CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 

 

     
© 2014 GP CRELIT  

 

In: ANAIS DO III COLÓQUIO DE PESQUISA EM LITERATURA.  

                                 Cornélio Procópio: UENP, 2014. Versão preliminar Página 185 
 

tão pouco causam ojeriza ou qualquer outra reação. Especialmente porque todos estão 
tão acostumados com situações como estas, quer seja nas grandes cidades ou mesmo 
nas menores, que acabam por nem percebê-las em seu convívio social. 
A literatura, por exemplo, se encontra permeada por fatos e acontecimentos sociais, 
tanto é que se pode dizer que: “A arte, como todos os produtos da atividade humana, 
nasce na e para a sociedade, portanto ela é essencialmente social. O meio social afeta 
a arte, de fora, encontrando resposta direta e intrinsecamente dentro dela. [...].” 
(FREITAS, 2003, p. 142). 
Além disso, é importante observar que: 

 
[...] O que ocorre é que os leitores frente à realidade contemplada todo dia pela 
TV não sentem pena, não sentem ódio, não se indignam, pois a presença da 
violência no nosso cotidiano, em todas as esferas, gerou nas pessoas certo 
enrijecimento, às vezes, sendo banalizada [...]. (OLIVEIRA, 2013, p. 56) 

 
Assim, ao se propor a reflexão sobre a representação da realidade, em sala de aula, 
busca-se identificar maneiras que auxiliem efetivamente na árdua tarefa da 
concretização da educação via formação de leitores plenamente aptos a realizarem 
aquilo que deles se almeja, já que se espera que “[...] o currículo da Educação Básica 
ofereça, ao estudante, a formação necessária para o enfrentamento com vistas à 
transformação da realidade social, econômica e política de seu tempo [...]” (PARANÁ, 
2008, p. 20), ou seja, capacite-o para a vida social, transformando-o num cidadão pleno 
em suas capacidades e potencialidades. 
Pretende-se, portanto, apresentar aos alunos formas de ler, interpretar e, a partir disso, 
significar não apenas o texto lido, mas, também levá-los a utilizar tais informações em 
suas vivências sociais, tendo por base a sistematização de leitura apresentada por 
Cosson (2012), além de outras conceituações acerca do ensino da literatura que 
possam auxiliar, não apenas os alunos, mas também a prática docente no que se refere 
à temática ora posta em discussão e inclusa na obra de Marcelino Freire, Amar é Crime, 
mais especificamente, no conto Mariângela. 
 
Conclusões  
Cabe destacar que a figuração da violência na literatura, em seus mais diversos graus e 
variações, tem se efetivado e disseminado, inclusive na produção ficcional, tanto que, 
para Schollhammer (2007, p. 28), “[...] não é discutir o fenômeno da violência brasileira 
do ponto de vista sociológico nem político, senão tentar refletir sobre o papel da 
violência dentro da produção artístico-cultural e literária [...]”. Especialmente porque é 
através desta discussão que se poderá, eventualmente, alcançar as mudanças 
necessárias, pois: “[...] se a violência é a brutal expressão de uma ausência de 
negociação social, ao mesmo tempo é a demanda impotente de outra forma de 
simbolização, cuja energia pode ser um poderoso agente nas dinâmicas sociais” 
(SCHOLLHAMMER, 2007, p. 51). 
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Esta é razão pela qual a violência deve ser incansavelmente combatida, tanto nos meios 
culturais, quanto nas vivências sociais e, por isso, o trabalho com o tema no espaço 
escolar também se faz essencial. 
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Resumo:  
O presente trabalho objetiva apresentar os resultados de uma ação educativa focada no 
processo de ensino e de aprendizagem, utilizando a metodologia da contextualização na 
perspectiva promotora de estímulos capazes de tornar o ensino da Matemática dinâmico 
e significativo. Para tanto, optou-se como subsídio motivacional o uso de uma obra 
didático-literária (A missão), para se ensinar equação do 2º grau. A sensibilização dos 
alunos deu-se por meio de atraentes narrativas que os induziram a resolver exercícios 
matemáticos de forma divertida. 
 
Introdução  
Significar o que ensinam tem preocupado os docentes, fazendo-os pesquisar 
constantemente novos métodos e meios que proporcionem a aprendizagem. Despertar 
nos alunos o interesse pelos conteúdos e fazê-los ter o estímulo e a curiosidade que 
provoquem eficientemente o ensino e a aprendizagem na perspectiva propositiva da 
ação educativa exige dinâmicas pedagógicas inovadoras. Portanto, para que as 
metodologias de ensino satisfaçam aos objetivos da aprendizagem é essencial verificar 
a atuação da contextualização na inserção dos conteúdos, e esses procedimentos 
didáticos requerem conhecer os princípios que norteiam as práticas pedagógicas 
contempladas nos métodos empregados. Neste contexto, verificamos que a 
compreensão dos alunos, facilitada pelo contato com a produção textual, resulta na 
relação que  constroem com a problematização apresentada e que despertará 
indagações, desencadeando o processo de investigação e descoberta do caminho para 
a resolução dos problemas previamente planejados e intencionalmente inseridos pelo 
professor, com o objetivo de abordar o conteúdo numa perspectiva significativa, 
interativa e integradora. 
O processo de sistematização para obtenção dos conhecimentos alicerça o método de 
aquisição de habilidades e aptidões que se  deseja desenvolver nos alunos, no 
propósito de inculcar-lhes o espírito de pesquisador, retirando-os da ignorância científica 
e dando-lhes maior autonomia.  
Analisando a obra intitulada A missão, de Trambaiolli Neto (2010), verificamos que o 
autor utiliza a técnica da contextualização em uma perspectiva interdisciplinar no ensino 
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de Matemática, trabalhando o tema EQUAÇÃO DO 2º GRAU,  no capítulo “Xogum 
versus Ogum”. 
Este texto nos permitiu apontar os princípios norteadores da integração do conteúdo em 
pauta e o despertar do conhecimento cognitivo dos alunos, abordando aspectos 
culturais e linguísticos, além de acontecimentos históricos, daí nossa opção por ele, 
como corpus de estudo. 

 

Materiais e métodos  
Para o desenvolvimento do trabalho, escolhemos uma obra de características literárias, 
relacionada a um dos conteúdos trabalhados na educação básica na disciplina de 
Matemática, a EQUAÇÃO DO 2º GRAU. Foram, então, realizadas pesquisas 
bibliográficas, com seleção de textos, sobre os temas afins, pois o fio condutor da 
narrativa é um personagem da mitologia grega: Cronos, o deus do tempo. Também 
temas transversais precisaram ser pesquisados assim como outras mitologias. O 
candomblé e capoeiristas, Ogum, Oxum e Iemanjá perpassam as páginas, ao lado de 
ingleses,  samurais e xoguns japoneses que se espantam com a cor da pele de um 
negro, e foram um mote para se discutir o preconceito racial, tema em voga, também 
despertado por recentes fatos acontecidos com jogadores de futebol. Geografia, 
História, Arte, Religião, Desenho, Língua Portuguesa estiveram imbricados neste 
estudo, cujo foco foi a Matemática, porém foi facilitado e, paradoxalmente, enriquecido 
pela interdisciplinaridade. 

 
A importância da contextualização na aprendizagem da Matemática 
Conforme consta nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná - DCE Matemática do 
Paraná (2008 p. 29): 

 
De um ponto de vista sócio-histórico da noção de contextualização, deve-se 
considerar que o confronto entre os contextos sócio-históricos, construído ao 
longo de uma investigação, é um procedimento metodológico das ciências de 
referência e das disciplinas escolares. 
 

A ideia é se pensar o uso das produções literárias para o ensino e a aprendizagem, na 
concepção contextualizada, dando sentindo aos conteúdos matemáticos, trazendo os 
alunos ao mundo da imaginação, praticando o raciocínio matemático e atribuindo a esta 
ação o pensar lógico e a eficiência na resolução de problemas.  
Usando a literatura como mediadora do processo de aprendizagem na perspectiva 
contextualizadora, observa-se que os alunos irão interagir com o texto e significando-o  
buscam em suas estruturas cognitivas os conhecimentos prévios responsáveis pelas 
conexões dos saberes que possibilitam sua compreensão. Desta maneira, produzirão 
soluções para os problemas propostos nas situações de aprendizagem, com substancial 
eficiência e desenvoltura. 
Vygotsky (1991) salienta que os seres humanos começam sua aprendizagem bem 
antes de sua inserção no ambiente escolar. Assim, cabe ao professor propor atividades 
que estimulem novos saberes a partir dos que já foram construídos, como defende 
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Ausubel (1978). Logo, é necessário que o professor possua sensibilidade para observar 
esta relação e procure fazer com que o espírito reflexivo e crítico dos alunos esteja 
interativamente funcionando no sentido de se direcionar aos objetivos da aprendizagem, 
garantindo que a mesma ocorra de forma satisfatória, utilizando-se da teoria  sócio-
interacionista como balizadora da sua filosofia da educação. 

 
Na interação social que deve caracterizar o ensino, o professor é o participante 
que já internalizou significados socialmente compartilhados para os 
materiaiseducativosdo currículo. Em um episódio de ensino, o professor de 
alguma maneira, apresenta ao aluno significados socialmente aceitos, no 
contexto de matéria de ensino, para determinado signo – da Física, da 
Matemática, da Língua Portuguesa, da Geografia. O aluno deve, então, de 
alguma maneira, “devolver” ao professor o significado que captou. O professor, 
nesse processo, é responsável por verificar se o significado que o aluno captou 
é aceito, compartilhado socialmente. A responsabilidade do aluno é verificar se 
os significados que captou são aqueles que o professor pretendia que ele 
captasse e se são aqueles compartilhados no contexto da área de 
conhecimentos em questão. O ensino se consuma quando o aluno e professor 
compartilham significados (MOREIRA, 1999, p. 120). 
 

 

Resultados e Discussão  
Na prática da contextualização, verificamos, pelo uso da literatura, a conexão do 
imaginário e do real, proporcionando a relação da teoria com a prática, a apresentação 
da situação-problema em conexão com os conteúdos a serem trabalhados, e a 
predisposição dos alunos em aprender. Estes, estimulados pela ação educativa, devem 
utilizar meios e métodos investigativos, criando instintivamente no processo resolutivo o 
passo a passo da prática da  matematização na solução dos problema que se 
apresentam no texto. Importante é garantir com estes encaminhamentos a construção 
da aquisição das habilidades e competências que evoluirão no processo de resolução 
das situações que envolvem os conhecimentos matemáticos. Ressalte-se ainda a 
aquisição de novas habilidades linguísticas. 
 
Conclusões 
Em suma, o uso de textos literários, como forma de contextualizar os conteúdos, 
possibilita aos alunos significar suas aprendizagens na disciplina de Matemática. E 
possibilita ao professor responder às conjecturas dos discentes a respeito da utilização 
de tais conteúdos na vida diária, o que os estimula a estudar, a quebrar preconceitos 
arraigados, a entender que o ensino não é feito de compartimentos estanques.  
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Resumo:  
O objetivo deste estudo é investigar e refletir, a partir do conceito de letramento literário, 
os critérios de seleção, frequência de leitura e preferência dos alunos em relação à 
leitura de literatura nos 9º anos do Ensino Fundamental da Escola Estadual Maria 
Pereira, localizada na cidade de Leópolis, no Estado do Paraná. Como parte do projeto 
“A leitura e os jovens leitores: práticas de letramento no Norte Pioneiro (PR)”, esta 
investigação inicial se pautará pela averiguação do movimento dos livros adquiridos pelo 
Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) e a característica, se houver, dessa 
movimentação das obras entre o público juvenil do Ensino Médio.  
 
Introdução  
Atualmente, em nossa sociedade, a leitura constitui-se uma necessidade para todas as 
pessoas e um dos requisitos constitucionais da cidadania, portanto, logo tratarei a 
questão do letramento literário, que segundo Rangel (2005, p. 137-138), é 
compreendido como instrumento para “formar um leitor para quem o texto é objeto de 
intenso desejo, para quem a leitura é parte indissociável do jeito de ser e de viver”. E 
corroborando com Rangel (2005), Corrêa afirma que o letramento literário é visto como 
“o processo de formação do leitor, que a partir de certas competências e habilidades, 
pode ser considerado como um leitor competente e autônomo, enfim, como um 
indivíduo letrado” (CORRÊA, in: Paiva, 2007, p.55). O letramento literário enquanto 
construção literária dos sentidos se faz por meio de uma experiência significativa com o 
texto literário a ser efetivado, quase sempre, na sala de aula.  
 
Materiais e métodos  
1) Levantamento do contexto escolar com foco na biblioteca; 

1.1) modos de circulação do acervo; 
1.2) acervo PNBE na escola. 

 
2) Elaboração de questionário para aplicação em turma do 9ª ano.  
3) Aplicação do questionário. 
4) Tabulação dos dados. 
5) Análise dos dados mediante bibliografia específica. 
 

Resultados e Discussão  
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O projeto encontra-se em execução – entre maio e junho, serão elaboradas as 
questões, realizadas sondagens sobre o contexto de aplicação e a aplicação do 
questionário. Até outubro, os resultados serão apresentados em evento acadêmico e/ou 
reunião de grupo de pesquisa. 
 
Conclusão 
Trabalho em andamento. 
 
Referências 
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Palavras-chave: Literatura. Juvenil. Ensino Médio.  
 
Resumo:  
A prática de leitura não faz parte da vida de muitos alunos do Ensino Médio, talvez pelo 
fato de não terem motivação por parte de alguém ou simplesmente porque tiveram uma 
experiência ruim com a prática literária e acabaram se afastando da leitura. Vários 
métodos para um ensino de literatura podem ser sugeridos, porém, o objetivo deste 
trabalho de conclusão de curso em andamento é verificar alguns aspectos que explicam 
o afastamento dos jovens leitores dos livros literários, principalmente durante a transição 
dos últimos anos do Ensino Fundamental II e o Ensino Médio. Em livros como A 
Literatura Infantil na Escola (2003) de Regina Zilberman, e O Professor e a literatura 
para pequenos, médios e grandes (2012) de Ligia Cadermatori, vêem-se temáticas que 
focalizam o professor e aluno, e suas relações com a literatura. Este trabalho, a partir do 
referencial teórico orientado, se baseará em um levantamento de dados junto a alunos 
do Ensino Médio/Magistério do Colégio Estadual “Cristo Rei”, situado na cidade de 
Cornélio Procópio.  
 
Introdução  
Este estudo apresenta uma pesquisa para procurar possíveis respostas sobre a falta de 
interesse pela literatura por parte dos alunos nos primeiros anos do ensino médio. O 
objetivo é estabelecer relações do porque de certo rompimento com uma leitura 
minimamente prazerosa, como se nota nos anos iniciais do Ensino Fundamental II, face 
a um progressivo distanciamento dos jovens em relação à literatura, já no Ensino Médio. 
Esta proposta deriva-se do projeto “A leitura e os jovens leitores: práticas de letramento 
no Norte Pioneiro (PR)”, realizada pelo professor Dr. Thiago Alves Valente, financiada 
pela Fundação Araucária. Com a etapa das leituras teóricas já quase finalizada, pode-se 
apontar como principal preocupação desta investigação a representação do livro no 
imaginário do jovem estudante de Ensino Médio. Na primeira parte, o trabalho 
demonstra os livros que foram usados como base para essas questões. Na segunda 
parte, os questionários são apresentados, e as possíveis soluções serão discutidas a 
fim de se relacionar com alguns métodos possíveis apresentado nos livros usados como 
base teórica. Na parte final, o resultado dos questionários serão apresentados, a fim de 
se perceber indícios que expliquem de modo mais pontual os aspectos determinantes 
para o distanciamento entre leitores e obras.  
 

Materiais e métodos  
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A metodologia utilizada é a de pesquisa bibliográfica e também de pesquisa de campo. 
Para a análise, optou-se, primeiramente, por ler as obras A Literatura Infantil na Escola 
(2003) de Regina Zilberman, O Professor e a Literatura para pequenos, médios e 
grandes (2012) de Ligia Cadermatori e Monteiro Lobato e o leitor de hoje (2008) 
organizado por João Luís Ceccantini e Alice Áurea Penteado Martha. A partir disso, a 
pesquisa se deu em nível de campo, com análise de questionários e aplicação de 
atividades relacionadas à literatura infantil e juvenil.  
 

Resultados e Discussão  
Trabalho se encontra em pesquisa, entretanto, é possível afirmar que o contato inicial 
com as turmas do Colégio Estadual Cristo Rei revela um público bem heterogêneo, 
vindo de diferentes escolas de Ensino Fundamental II de Cornélio Procópio e região. 
Isso posto, os encaminhamentos posteriores devem melhor dimensionar o horizonte de 
leitura desses indivíduos. 
 
Conclusões  
O trabalho se encontra em processo. 
 
Referências 
ZILBERMAN, Regina. A literatura Infantil na escola. São Paulo: Global, 2003. 11. Ed. 
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Palavras-chave: Texto imagético. Texto verbal. Literatura infantil. 
 
Resumo:  
A literatura infantil vem sendo enriquecida com diferentes recursos semióticos, como a 
imagem e cores, desde a publicação das primeiras obras produzidas no Brasil, por 
autores brasileiros. A interação entre o texto verbal e o imagético, além de transformar a 
obra em um objeto mais atraente, pode contribuir na compreensão da história 
apresentada. Objetivamos neste trabalho analisar o texto verbal coadunado com o texto 
imagético, compreendido como apelo visual com recursos contemporâneos das artes 
plásticas, em diálogo com a cultura brasileira ocidental atuando na construção do 
sentido, através do estudo da obra Lampião & Lancelote, de Fernando Vilela. Para tal, 
utilizaremos como base teórica as considerações de Linden (2011), que aborda sobre a 
leitura do livro ilustrado e Ferreira (2012) que discorre acerca da ilustração e do livro 
ilustrado. 
 
Introdução  
O final do século XIX é o momento em que a literatura infantil brasileira eclode 
(Zilberman, 1988, p. 15). Desde então, vem apresentando processo de aprimoramento, 
assim, além do texto verbal, avançou muito no imagético.  No início do século XX, as 
obras infantis de Lobato transitaram praticamente sozinhas no senário nacional, sendo 
obras inovadoras, independentes dos padrões literários europeus, com histórias 
fascinantes em livros ilustrados em cores. Até o final da década de 30, surgiram 
ilustradores que produziram com qualidade e em quantidade. No entanto, nas três 
décadas seguintes, não há uma produção significativa. As décadas de 70 e 80 
realçaram a literatura infantil e juvenil brasileira, pois se dá ênfase aos aspectos gráficos 
como elementos autônomos, o visual como centro e não apenas como amparo à 
linguagem verbal, sendo que a ilustração configura-se como história paralela ao texto. 
(Ferreira, 2012, p. 154-155). Percebemos que a literatura reelabora seus procedimentos 
de acordo o mercado cultural, assim a literatura infantil e juvenil contemporânea têm 
vários desafios, pois na era das mídias digitais multiplicaram-se os suportes e os modos 
de ler, sendo que a literatura infantil e juvenil circula tanto em suportes impressos como 
em bases on-line, ganhando nova diagramação, sendo possível outras formas de leitura 
que não mais necessitam obedecer a leitura linear de um texto, e nesse sentido 
ressaltamos a necessidade de se compreender a leitura da imagem em relação ao texto 
verbal. 



 

Universidade Estadual do Norte do Paraná  
CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

CENTRO DE LETRAS, COMUNICAÇÃO E ARTES 

 

     
© 2014 GP CRELIT  

 

In: ANAIS DO III COLÓQUIO DE PESQUISA EM LITERATURA.  

                                 Cornélio Procópio: UENP, 2014. Versão preliminar Página 196 
 

Em Lampião & Lancelote, temos o encontro do maior cangaceiro nordestino do Brasil 
com melhor cavaleiro medieval da Távola Redonda do Rei Arthur. O mítico entra em 
ação através da fúria da feiticeira Morgana, que num acesso de ciúme lançou a 
Lancelote um feitiço que o transportou da Inglaterra medieval para o sertão nordestino 
brasileiro do início do século XX. O livro incorpora ao repertório das obras infantis e 
juvenis a história do cangaço brasileiro, sendo que a circulação de tal tema no meio das 
letras geralmente restringe-se à literatura de cordel nordestina. Quanto às aventuras dos 
cavaleiros medievais, são histórias que permeiam o universo infantil e juvenil do mundo 
todo, sendo que a história de Lancelote é repleta de vitória em batalhas e campeonatos. 
A obra permite integrar dois universos que parecem distintos, sendo que texto e 
ilustração ressaltam analogias entres os dois personagens protagonistas.  
  
Materiais e métodos  
Na obra Lampião & Lancelote (2006), a ilustração opera como história paralela ao texto, 
havendo dialogia entre ambas. Nas ilustrações, Fernando Vilela intercala as cores 
dourado, prata, preto e branco, sendo que o dourado representa balas, moedas e 
indumentárias de Lampião e seu grupo e o prata as vestes e armas de Lancelote e 
equipe. Chevalier (2012), apresenta a seguinte observação acerca do verbete prata: 

 

tradicionalmente por oposição ao ouro que é princípio ativo, macho, 
solar, diurno, ígneo, a prata é princípio passivo, feminino, lunar, aquoso, 
frio. Sua cor é o branco, sendo que o amarelo é a cor do ouro. A própria 
palavra latina argentum deriva de um vocábulo sânscrito que significa 
branco e brilhante. Assim, não será motivo de surpresa ver-se esse metal 
ligado à dignidade real.(Chevalier, 2012, p. 739) 

 

De acordo com estas colocações, a dualidade entre o prata e o ouro (representado aqui 
pela cor dourada) acaba por se anular, representando inclusive harmonia se pensarmos 
nas qualidades em que um completa o outro, sendo macho e fêmea, diurno e noturno, 
ígneo e frio.  
 
 
Resultados e Discussão  
Lampião & Lancelote (2006), um livro horizontal, mais largo que alto, com 35,5cm de 
largura, 70 cm quando aberto, e 24,5cm de altura. Quase no final do livro, há duas 
folhas dobradas, que quando abertas somam 1m28cm, apenas com ilustração, 
representando o momento de embate entre os grupos de Lampião e Lancelote. A 
narrativa é organizada em três momentos: primeiro, o narrador onisciente apresenta os 
dois personagens, Lancelote e Lampião; a seguir descreve a travessia de Lancelote da 
Inglaterra medieval para o sertão nordestino do século XX; o por último, o embate entre 
os dois homens. Para retratar as duas realidades separadas pelo tempo, espaço e 
cultura, investiu-se tanto no improviso do cordel, primando pela rima, quanto pelo léxico 
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medieval. A sextilha heptassilábica, formada por seis versos com sete sílabas poéticas, 
métrica mais tradicional do cordel, com rima ABCBDB, foi utilizada para referendar o 
cangaceiro nordestino. Para o cavaleiro, optou-se pela sextilha, sete versos e sete 
silabas e rima em ABCBDDB. Já na travessia de Lancelote, Vilela incorporou termos e 
estruturas de sentenças das novelas de cavalaria, sendo que a descrição escrita da 
cena atravessa as duas páginas abertas, remetendo o leitor ao percurso feito pelo 
cavaleiro, que destemido, enfrenta a densa e branca bruma criada por Morgana. O texto 
não é apresentado nas páginas de forma linear. Ele as compõem em harmonia com as 
imagens, sendo que ora aparecem no canto, ora são depositados de modo que 
integram-se  à ilustração, ora no centro ou parte inferior ou superior da página.  
Através da técnica da xilogravura, retratou-se a disputa entre diferentes armas, os 
distintos adereços do cangaço e das armaduras, e a disputa entre as duas forças. O 
texto poético é cativante por explorar a musicalidade através das rimas, paralelismos 
sonoros que contribuem tanto para a oralidade como memorização do texto, permitindo 
à criança, contrapor visual e verbal. 
A obra foi selecionada para integrar à lista do PNBE de 2008 e atingiu a marca de 55 mil 
exemplares vendidos. No entanto, com intuito de produzir um livro com preço reduzido 
para o PNBE, o livro sofreu algumas alterações. O que primeiro chama a atenção é a 
dimensão, sendo menor que a edição original. Na capa, utilizou-se papel menos espeço, 
e as cores dourado e prata sobre o preto foram substituídas por cinza e ocre, perdendo 
o efeito metálico, de bastante destaque sobre o fundo escuro. Há o mesmo número de 
páginas, no entanto, as páginas duplas que imprimem o duelo entre os homens, foram 
suprimidas. Texto verbal e imagético são os mesmos do original, perdendo no tamanho. 
As modificações apresentadas comprometeram o resultado da obra, tornando-a menos 
atraente que a original. 
 
Conclusões  
Fernando Vilela é artista plástico, designer, professor, além de escrever e ilustrar livros. 
Foi contemplado com vários prêmios pela obra Lampião & Lancelote, sendo que em 
2006 o FNLIJ destaca obra e autor como: O melhor livro de poesia, O melhor projeto 
editorial, A melhor ilustração, Revelação escritor. O texto não é destaque somente no 
papel impresso. A beleza e qualidade da obra de Vileta instigou Bráulio Tavares a 
adaptá-la para um musical, que ficou em cartaz no teatro SESI. O musical conta com 
doze canções, todas brasileiras, e a adaptação de Bráulio procura preservar a 
linguagem utilizada por Vilela.  
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Palavras-chave: Ensino de Leitura. Heróis e Heroínas. Releituras dos Clássicos. 
 

Resumo:  
O presente trabalho é voltado à formação de leitores por meio do Método Semiológico 
proposto por Aguiar e Bordini na obra Literatura e formação do leitor: alternativas 
metodológicas, 1988. Ateremos-nos à temática do herói e da heroína a partir da leitura 
de Lampião e Lancelote, de Fernando Vilela, 2007. Na obra, a Europa visita o Brasil na 
pessoa do cavaleiro inglês. O duelo é de palavras, pelo gênero cordel, com desfecho 
que surpreende pelo desvio da temática da violência presente na guerra que parece ser 
travada por ambas personagens.   O livro é, portanto, releitura de Rei Artur, porém, com 
ecos da oralidade, onde o popular comparece como patrimônio imaterial associado à 
leitura do texto escrito pela escolha composicional do cordel. Para Ana Maria Machado 
(2002, p. 42) “O ciclo de lendas sobre o rei Artur e os cavaleiros da Távola Redonda 
constitui um imenso manancial de histórias maravilhosas, contando feitos de 
extraordinária bravura”. Ao personagem brasileiro, Lampião, a contemporaneidade 
trouxe a desconstrução do caráter rude, que passou a compor-se por feitos heroicos ao 
modelo de justiça aos oprimidos do nordeste. Sendo assim, a ressiginificação se propõe 
pelo diálogo entre Europa e Brasil, atados por hábitos culturais distintos. Esta proposta 
integra o Projeto PDE do Estado do Paraná e é realizado com a 1ª. série A do Colégio 
Estadual Cristo Rei-Formação de Docentes.  
 
Introdução  
Discute-se teoricamente se a adaptação deve ou não servir-se da companhia do original 
em sala de aula, ou se a adaptação, desde que apresentada coerentemente pelo 
professor, pode vir acompanhada apenas de si mesma e centralizar métodos como a 
sequência didática. Diferentemente do pensamento que norteia a estética da recepção 
que requer o cânone como ponto de chegada ao literário. No projeto realizado em sala 
de aula, partimos do pensamento da escola sobre as adaptações e releituras para 
elencar indicativos de leitura resultantes do trabalho com os livros O Rei Artur e os 
cavaleiros da Távola Redonda (1997), de Ana Maria Machado e Lampião e Lancelote 
(2006), de Fernando Vilela. Apresentamos o livro à luz da intertextualidade presente na 
obra bem como analisaremos o gênero escolhido, o cordel. Lembramos que para 
Umberto Eco (2003,15) personagens narrativos “Migram de texto em texto (e através de 
adaptações para substâncias diversas, de livro para filme e balé, ou da tradição oral 
para ao livro) [...] Ulisses, Jasão, Artur ou Parsifal, Alice, Pinóquio, d`Artagan”. Sobre 
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isso Bakhtin (1979, 18) lembra que “a linguagem humana é produto eminentemente 
social, decorrente do contato entre seres humanos e portador dos valores das diversas 
classes da sociedade”.   
 

Método Semiológico: a partir dos saberes dos educandos  
Nas Diretrizes Curriculares Orientadoras (DCOs) do Estado do Paraná (2008) 
apresentam os conteúdos estruturantes Oralidade, Leitura, Escrita e Análise Linguística 
a partir do conteúdo O Discurso como Prática Social. Praticar a leitura em diferentes 
contextos requer que se compreendam as esferas discursivas em que os textos são 
produzidos e circulam, bem como se reconheçam as intenções e os interlocutores do 
discurso. (idem, p. 57) 
Ao circularmos pelos textos nos exercitamos na prática de ler a nós mesmos e ao 
mundo ao nosso redor. Assim aprendemos tecendo relações entre temas, assuntos, 
informações, livros, filmes de e em diversas épocas e contextos. Aguiar e Bordini, ao 
apresentarem o Método Semiológico a partir do Circulo de Bakhtin preveem a leitura 
marxista do literário.  
 

Via de regra, nos textos que o professor utiliza em sala de aula, 
estampam-se os valores e representações das elites sociais, que 
resultam em modelos a serem reverenciados pelos alunos, mesmo 
que estes pertençam a outras camadas sociais, inferiores, cujo 
modo de ser fica assim desvalorizado. (1988, 132) 

 
O próprio termo “inferiores” é aqui empregado pelas autoras como repetição do status 
que a cultura letrada concede às camadas oriundas e pertencentes ao operariado. Na 
escola pública o saber é advindo de um currículo branco, burguês e masculino. É, 
portanto, premente que tais conteúdos ganhem tradução em propostas de sala de aula 
que contemplem os conhecimentos dos alunos e, a partir destes, ressignifique a 
linguagem verbal e não-verbal. 
  

Uma compreensão semiológica requer o domínio das técnicas de 
composição dos produtos culturais. Semiológico é o sujeito capaz 
de ler a moda, o cinema, a televisão, o esporte, o artesanato, a 
literatura, a pintura, a culinária, a escultura etc., captando o modo 
particular do signo ser combinado com outros em cada uma 
dessas manifestações e o efeito alcançado sobre o consumidor em 
termos ideológicos. (idem, 134-135) 

 
  

Resultados e Discussão  
O trabalho em andamento que realizamos em sala de aula com a 1ª. série A do curso de 
Formação de Docentes, do Colégio Estadual Cristo Rei, Cornélio Procópio, Paraná, nos 
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permite apontar o ideário de heróis e heroínas dos educandos como estando distante da 
proposta dos livros literários e bastante próximo do apresentado pelos livros didáticos.  
Os mais citados por eles nas atividades propostas, por escrito e orais, repetem as falas 
da escola e do livro didático e, quando questionados sobre os feitos heroicos de, por 
exemplo, D. Pedro II, não sabem ao certo o que responder. Mas reforçam que é um 
“grande herói”. O mesmo não acontece quando se apresenta nomes como Chico 
Mendes e se conta à turma as ações desta figura real. Os educandos tendem a 
considerar que Chico não realizou feitos heroicos. Para a turma, os heróis estão 
associados à palavra Pátria. Quando apresentamos outros nomes como Duque de 
Caxias, rapidamente consideram que seja um herói, novamente por sua associação ao 
sentido de Pátria e patriotismo que a escola lhes ensinou como verdade. A presença da 
mídia também se manifesta, citam Batman, Superman entre outros. Porém quando 
associamos nas atividades a palavra herói à palavra Pátria e pedimos para comparar os 
heróis estrangeiros da ficção aos heróis nacionais da História Oficial consideram estes 
últimos mais “interessantes e importantes” que os primeiros.  
No decorrer do projeto Lampião suscitou a dúvida sobre ser ou não um herói, Artur 
ganhou a admiração da turma, Lancelote foi comparado entre a figura que representa 
nos clássicos e a obra de Vilela que o têm como personagem, culminando em uma 
guerra festiva travada com Lampião em terras nordestinas. 
 
 
Conclusões  
Consideramos que a escola forma ideologicamente e para tanto, compete ao 
professor(a) apresentar ao educando os mais variados temas e situações presentes na 
literatura clássica e contemporânea.  
Na Implementação do projeto identificamos nas atividades e leituras realizadas com os 
alunos e alunas um ideário formal, construído pela escola  que em alguns momentos 
mescla-se com os heróis e heroínas construídos pela grande mídia.  
Entender quem são os heróis cotidianos e suas relações com heróis clássicos da 
literatura foi o desafio do projeto o que aconteceu ao apresentarmos Wangari Maatai, 
ecologista nigeriana, ganhadora do Nobel da Paz em 2004. Ela, figura feminina, negra, 
pobre, vivendo em um país em estado de miséria, balizou para a turma novas 
identidades de heróis que, longe de serem comuns, se assemelham em muito aos 
heróis propostos pela literatura.  
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Palavras-chave: Intertexto. Edgar Allan Poe. The Following. 
 

Resumo:  
Edgar Allan Poe é um conhecido autor norte-americano. Suas obras compreendem 
temas sombrios, sendo o principal deles a morte. Sobre esse olhar, temos como objetivo 
analisar a primeira temporada do seriado The Following, produzido pelo canal de 
televisão Fox, que apresenta muitos traços encontrados nas obras do autor. A produção 
fílmica tem seu antagonista baseado tanto em poemas como em contos de Edgar Allan 
Poe. Trata-se de um professor de literatura que vê Poe como uma inspiração, trazendo 
seus personagens e seu enredo para os crimes que comete. Essa rica análise de 
intertexto   está calcada nos estudos de literatura comparada (NITRINI,2000, 
CARVALHAL, 1992), considerando o referencial teórico e metodológico do 
Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 2009) no que diz respeito à análise de 
textos e intertextos, bem como a teoria literária com foco na relação entre o cinema e a 
literatura (CORSEUIL, 2003). Podemos concluir que há um rico diálogo entre as 
produções, o que reflete na fusão entre personagem principal e escritor em muitas 
partes da trama, fazendo-nos mergulhar cada vez mais no fascinante muito de Edgar 
Allan Poe. 
 
Introdução  
Muitos escritores têm suas obras reproduzidas e adaptadas para o cinema ou a 
televisão. Ao assistirmos o seriado The Following, pudemos observar a grande presença 
de Edgar Allan Poe, não como uma adaptação mas como uma influência de forma a 
haver um diálogo entre as ações do antagonista e as obras do escritor.  
A partir do exposto, buscamos analisar de que forma e com qual intenção tal produção 
fílmica referencia o autor, o impacto causado e de que forma tal o intertexto contribuiu 
para o crescimento e a formação do personagem ao longo do enredo. Assim sendo, 
utilizamos os estudo acerca do contexto de produção, a relação dos intertextos por meio 
do viés teórico e metodológico do interacionismo sociodiscursivo (BRONCKART, 2009). 
Se tratando-se de intertextos, apoiamo-nos também em análises sob uma lente literária 
(NITRINI,2000, CARVALHAL, 1992) e, para que seja possível estabelecer relações 
entre as obras literárias e a produção fílmica, procuramos investigar o papel do cinema 
ao trazer ou adaptar tais obras. (CORSEUIL, 2003).  
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Ao relacionar as produções, compreendemos que a influência e a presença de Edgar 
Allan Poe no seriado é muito grande, causando um impacto no caráter do antagonista.  
 
Materiais e métodos  
Nosso objeto de estudo na pesquisa em tela refere-se à a produção fílmica já 
mencionada, que foi avaliada cuidadosamente em busca de encontrar relações entre as 
ações dos personagens e as obras de Edgar Allan Poe. Utilizamos a metodologia de 
análise do interacionismo sociodiscursivo (BRONKART, 2009) considerando as teorias 
de intertexto, produção fílmica, contexto de produção e levantamento das principais 
obras do autor. Após a leitura das produção de Poe, realizamos um levantamento, 
dividido por episódios, informando as obras citadas e de que forma o autor da série 
televisiva utilizou as referências.  
Além disso, apoiamo-nos nos estudos sobre o contexto de produção, a posição do 
emissor e do enunciador no sistema de comunicação, o texto transmitido e as variadas 
funções da linguagem presentes (BRONCKART, 2003). Com relação aos estudos de 
intertexto, Bronckart (2003) afirma que a escolha do intertexto parte de uma atitude 
estratégica pois o gênero escolhido para realização da ação de linguagem necessita ser 
eficaz, se apropriando aos valores do lugar social implicado e aos papéis que este lugar 
social desempenha (BRONCKART, 2003). Nitrini (2000) e Carvalhal (1992) também 
esclarecem que a linguagem poética surge como um diálogo de textos, o texto literário 
se apresenta como um sistema de convenções múltiplas, e a partir dessa linguagem 
poética é que surgem os estudos de intertexto (NITRINI,2000, CARVALHAL, 1992). Já 
Corseiul (2003, p. 370) afirma que: 

 
Qualquer comparação entre um filme adaptado e o texto 
literário poderá ser mais produtiva se levada em conta 
tanto as especificidades de cada meio como as 
similaridades das narrativas adaptadas e, a partir daí, 
propor uma reflexão crítica sobre os efeitos que a 
adaptação conseguiu ou não criar“  
 

Ao ponto que estamos, a análise dos episódios já foi realizada e para que isso ficasse 
mais claro, dividimos os episódios em tabelas. As tabelas compreendem a identificação 
do episódio e os tipos de referência considerando o enredo, o título, as imagens, os 
símbolos, entre outras formas. 
 
Resultados e Discussão  
Muitas obras de Edgar Allan Poe são encontradas na produção fílmica e o levantamento 
pode nos mostrar que são as mais conhecidas, e citadas mais de uma vez, tais como 
“The Black Cat”, “The Tell-Tale Heart”, “The Red Mask of Death”, dentre outras. Uma 
discussão importante é sobre o motivo escolhido pelo autor do seriado para utilizar Poe 
como influencia. Acredita-se que as obras do autor norte-americano sejam muito 
expressivas e tenham um caráter frio, fúnebre, que está de acordo com o perfil de um 
assassino, que mata apenas por gostar de sentir a morte. Outras teorias possíveis são 
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que o assassino do seriado acreditava que só se vive quando entra em contato com a 
morte, tema muito recorrente nos contos e poemas. Isso causa a unidade de efeito que 
Poe tanto busca em suas obras, para prender a atenção do leitor, no caso da produção 
fílmica, prender a atenção do telespectador, com o impacto dos olhos extraídos da face 
das vítimas, fazendo referência à “The Black Cat”. Diversas vezes pudemos encontrar 
imagens de faróis, trazendo o enredo da obra “The Lighthouse”. O antagonista da 
produção ainda afirma que, semelhante à obra “O Farol” de Poe, que não foi concluída, 
ele tem uma de suas vítimas, que não foi morta. Ele a vê como uma pendencia e deseja 
concluí-la. Essa e outras semelhanças são visualizadas logo no primeiro episódio e 
incrementam o seriado até seu último episódio.  
 
 
Conclusões  
Ao avaliar a grandiosidade das influência de Poe na produção fílmica, consideramos 
importante a relação de intertexto entre Edgar Allan Poe e o Seriado The Following, não 
só para que o leitor tenha total entendimento da mensagem que o personagem passa, 
mas também para contribuir em outras pesquisar relacionadas ao diálogo entre os dois 
meios de produção.  
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Palavras-chave: Sequência Básica. Letramento Literário. Vendem-se Unicórnios. 
 

Resumo:  
Apresentação de sequência básica de leitura literária elaborada no subprojeto 
“Formação de Leitores: práticas de letramento e produção textual”, do PIBID (Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), desenvolvido na Universidade Estadual 
do Norte do Paraná (UENP-CCP). Esse projeto visava  articulação da “sequência 
didática” do Grupo de Genebra (SHENEUWLY; DOLZ), multiletramento (ROJO) e 
“sequência básica” (COSSON) em sala regular do Ensino Fundamental II, no Colégio 
Estadual Castro Alves, em Cornélio Procópio. Tendo em vista a elaboração da 
sequência básica apresenta-se a união entre teoria e prática, tendo como objeto de 
estudo a obra Vendem-se Unicórnios, de Índigo.  
 
Introdução  
Atualmente, nos deparamos com uma questão muito discutida entre os educadores que 
se trata do baixo índice de proficiência na leitura, apresentado pelos alunos da rede 
pública em avaliações externas realizadas no sistema educacional de nosso país, como 
SAEB e SAEP, por exemplo. 
A partir desses dados observa-se que cada vez mais os alunos estão se distanciando 
da leitura, principalmente a de textos literários, o que interfere diretamente nos 
resultados apresentados. Por outro lado, nos deparamos com um ensino que, muitas 
vezes, coloca a literatura em segundo plano, já que muitos julgam-na como como um 
“saber desnecessário”, ou até mesmo não encontram uma maneira de inseri-la em seu 
plano de trabalho, uma vez que há uma gama de conteúdos a serem cumpridos pelo 
docente. 
Desse modo, por meio de estudos, observações e pesquisas realizados pelo programa 
PIDID no período de 2012 e 2013, constatou-se que o trabalho com a leitura em nossas 
escolas deve ser focado sob novas perspectivas, tais como a do Letramento Literário 
apresentada por Rildo Cosson (2006). 
Após estudos teóricos e pesquisas na área, alunos bolsistas do programa, 
acompanhados pela professora supervisora, que atua na rede básica de ensino, 
partindo de uma análise do contexto escolar  e dentro de uma proposta de intervenção, 
elaboraram uma sequência básica da obra “Vendem-se  unicórnio, de Indigo, para o 
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projeto de intervenção  realizado em  uma turma de 9º  ano do ensino fundamental de 
uma escola pública do município de Cornélio Procópio-PR.  
  
Materiais e métodos 
A metodologia utilizada foi a da sequência básica de  Cosson, a partir da qual  a leitura 
literária é trabalhada em  quatro etapas:  motivação, que consiste na preparação do 
aluno para a leitura do texto, o momento em que buscou-se despertar a curiosidade do 
leitor, aproximando-o do texto. Nessa etapa foram desenvolvidas atividades 
relacionadas à temática do texto - do consumismo -  de forma lúdica, com o objetivo  de 
incitar a leitura proposta. Foram realizadas diversas atividades que exigiram dos alunos 
a reflexão sobre a questão do consumismo presente em nossa sociedade capitalista; no 
segundo momento, chamado de  introdução,  foi feita a apresentação do autor e da 
obra.  Explorou-se o título da obra, capa, ilustrações, quarta capa, aspectos relevantes 
da vida da autora Índigo, de forma a promover um contato físico entre o leitor e a leitura 
proposta; na terceira etapa,  iniciou-se a leitura do texto em si, tendo como partida uma 
breve reflexão sobre o título que dá nome ao primeiro capítulo do livro “Garota Invisível”, 
de forma a inserir e estimular o aluno à leitura da obra selecionada. A leitura foi 
realizada em capítulos, dentro de um prazo  estipulado pelo professor. Durante esse 
período de leitura, foi feito um acompanhamento, denominado de “intervalos”, nos 
quais o professor e os bolsistas buscavam estabelecer relações entre a obra lida e 
outras leituras e da mesma temática. Deste modo, foi-se construindo uma rede de 
significados  com os alunos e, ao mesmo tempo, verificando-se a leitura realizada pelos 
mesmos. Nos intervalos, foram trabalhados diversos gêneros textuais que abordavam a 
temática do consumismo e meio ambiente. Utilizou-se um filme, vídeos, anúncios 
publicitários, música e oficina de artesanato reciclado. 
Na última etapa – a da  interpretação – o leitor é capaz de atribuir significado à leitura. 
Nesse momento, foram feitas as produções dos alunos: paródia musical sobre a obra e 
a temática abordada, um dicionário das gírias presentes no texto, a produção de vídeo 
sobre o enredo da obra, pesquisa e proposta de reciclagem para abordar a questão do 
consumismo sustentável. 
 

Resultados e Discussão  
O estudo em questão evidencia que a proposta de Letramento Literário é pertinente à 
proposta presente nas Diretrizes  Curriculares de Língua Portuguesa para a 
Educação Básica (PARANÁ, 2008). A utilização da sequência básica no trabalho com 
a literatura pode contribuir para o trabalho em sala de aula, fazendo com que a leitura 
de uma obra literária deixe de ser uma atividade enfadonha, na qual alunos cumprem 
leitura em função de provas e resumos, para tornar-se um trabalho de maneira 
prazerosa. O leitor analisa e vivencia uma temática, construindo conhecimentos e 
conceitos que fazem parte de sua vivência, e o leva à reflexão crítica  e apropriação da 
linguagem de maneira produtiva. 
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Conclusões  
A sequência aqui apresentada é fruto de momentos de estudos  e leituras de 
referenciais teóricos realizados pelos pibidianos, aliados à prática de sala de aula e às 
experiências de professores que atuam no contexto escolar vigente.  
Esse trabalho não apresenta nenhuma fórmula mágica e nem irá resolver todos os 
problemas que envolvem o processo da leitura na escola. No entanto, apresenta um 
caminho consistente que pode nortear o trabalho do educador, visando a tão sonhada 
formação de um leitor crítico que possa exercer a sua cidadania.  
Durante a realização desse trabalho, percebeu-se que há alternativas que podem 
auxiliar o professor na formação do leitor nas escolas, promovendo o multiletramento 
(ROJO, MOURA, 2012), que irá auxiliar o aluno, não somente na área de Língua 
Portuguesa, com nas demais, que também requerem a proficiência da leitura e o senso 
crítico. 
Este trabalho também contemplou a diversidade de gêneros textuais, exigida pelas 
Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa para a Educação Básica (PARANÁ, 
2008). Ao final da intervenção, notou-se uma nova postura do aluno diante da obra e da 
temática abordada. A produção final não foi um trabalho árduo, ao contrário, tratou-se 
de uma produção contextualizada vivenciada pelos alunos o tempo todo, construindo-
se,  assim, uma visão sobre a temática e estabelecendo relação com a suas próprias 
realidades. Ao final da intervenção, percebeu-se o interesse dos alunos na busca por 
novas leituras  ou sobre o autor, além de outros assuntos pertinentes a obra. 
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Palavras-chave: Texto literário. Avaliação da Aprendizagem em Processo. Produção de 
textos. 
 
Resumo:  
A Avaliação da Aprendizagem em Processo (AAP) é uma ação do governo do estado de 
São Paulo que vem sendo aplicada desde 2011com a finalidade de realizar um 
acompanhamento organizado do desenvolvimento dos educandos e possibilitar ações 
pontuais de recuperação. Este trabalho tem por objetivo analisar o uso do texto literário 
na proposta de produção textual do primeiro semestre de 2014 para o 6º ano, 
considerando a fragmentação e os prejuízos que esta pode acarretar para a 
literariedade e compreensão do leitor. Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa 
qualitativa, de caráter exploratório, baseada na análise documental de três corpus: o 
texto As chifrudas de William Butler Yeats publicado em 1991 na Folhinha, o conto “A 
noite das bruxas” do livro Lá vem história: contos do folclore mundial (PRIETRO, 1997) e 
uma versão do conto homônimo que foi  utilizado para a proposta de produção textual 
da AAP (SÃO PAULO, 2014). As análises revelaram que o material reproduzido na AAP 
é idêntico ao do livro de Heloísa Prieto, quanto ao comparativo entre os textos, 
percebeu-se que entre o conto original de Yeats (1991) e a versão de Prieto (1997) 
existem muitas adaptações que prejudicam a compreensão do leitor e rompe com os 
aspectos literários do conto original. A partir disso, concluiu-se que a AAP deve fazer 
uso do texto literário na íntegra e sem adaptações ou fragmentações, pois estas 
prejudicam a compreensão do leitor e consequentemente interferem na produção textual 
que será desenvolvida. 
 
Introdução  
A Avaliação da Aprendizagem em Processo (AAP) acontece desde 2011, no Ensino 
Fundamental II e no Ensino Médio, nas escolas do estado de São Paulo abrangendo as 
disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa, sendo a última dividida em uma prova 
de compreensão e outra de produção textual. As propostas de produção textual são 
adaptadas aos conteúdos e gêneros textuais estudados em cada série/ano. No caso 
deste estudo, discutiremos a proposta de produção de textos do primeiro semestre de 
2014 do 6º ano, a partir do gênero textual conto. 
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O objetivo deste estudo é analisar se, ao fazer uso do texto literário para propor a 
reescrita de um conto do folclore irlandês, a AAP não fragmentou a narrativa, ou rompeu 
com sua literariedade, e prejudicou a compreensão do leitor que, posteriormente, 
tornou-se escritor. 
Para alcançar esse objetivo, traçamos um breve comparativo entre o texto original do 
folclore irlandês denominado As chifrudas escrito por William Butler Yeats, autor do 
Renascimento Literário Irlandês, e traduzido em 1991 por Heloísa Prieto para uma 
publicação da Folhinha, e o texto “A noite das bruxas”, uma versão criada por Heloísa 
Prieto para o livro Lá vem história: contos do folclore mundial (PRIETRO, 1997) que, por 
sua vez, foi reproduzido na AAP do 6º ano como proposta para reconto. 
A metodologia utilizada para construir este estudo foi a pesquisa de abordagem 
qualitativa tendo como principal meio de investigação a análise documental dos 
materiais acima mencionados. 
 
Materiais e métodos  
Este estudo foi desenvolvido a partir de uma abordagem qualitativa, de caráter 
exploratório, tendo com principal meio de investigação a análise documental, com 
pesquisa em fontes bibliográficas. 
O corpus deste estudo é composto por três materiais, sendo o primeiro o texto As 
chifrudas do autor representante do Renascimento Literário Irlandês William Butler 
Yeats, traduzido em 1991 por Heloisa Prieto para publicação na Folhinha, o texto “A 
noite das bruxas”, uma versão do mesmo conto criada por Heloísa Prieto para o livro Lá 
vem história: contos do folclore mundial (PRIETRO, 1997) e a versão do conto “A noite 
das bruxas” utilizada na AAP do 6º ano, no primeiro semestre de 2014, como proposta 
para reconto. 
Após leituras, as três versões foram confrontadas para identificar quais as divergências 
e convergências entre os textos, as adaptações realizadas de um material a outro e 
quais os problemas que a fragmentação e/ou adaptação trouxeram para a literariedade 
do texto oferecido aos educandos durante a AAP, considerando a compreensão do leitor 
que, posteriormente, deveria reescrevê-la. 
 

Resultados e Discussão  
Inicialmente os textos foram lidos individualmente para que se preenchesse uma grade 
com os elementos e a sequência de cada narrativa. Após essa etapa comparativa, 
concluiu-se que o texto utilizado na AAP é uma reprodução fiel da versão escrita por 
Heloisa Prieto no livro Lá vem história: contos do folclore mundial (PRIETRO, 1997). 
Sendo assim, o estudo concentrou-se em uma análise do texto de Yeats (1991) As 
chifrudas e a narrativa “A noite das bruxas” (PRIETO, 1997). 
O texto As chifrudas (YEATS, 1991) traz um conto da cultura celta no qual uma mulher 
rica ao ficar acordada até mais tarde para trabalhar recebe a visita de diversas bruxas 
chifrudas que realizam uma espécie de sabá das feiticeiras. Yeats (1991) une ao seu 
texto uma série de tradições e lendas witccanas que exigem um conhecimento de 
mundo do leitor para significar a narrativa como o Espirito das Águas (Ondinas para a 
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mitologia céltica) que ensinou a mulher proteger a casa com água, os wiccas acreditam 
que a água, por ser cristalina, reflete a luz e afugenta o mal; um pedaço de bolo tocado 
pelas bruxas, alimento típico do sabá; um tecido e manto das feiticeiras, objetos 
mágicos que trazem proteção aos humanos que possuem; e com uma tranca de 
madeira na porta, pois os celtas acreditam que por ser um organismo vivo as árvores 
são protetoras, por isso, para proteger crianças das bruxas construíam berços e trancas 
de Betula. 
Yeats (1991) traz em sua obra as características do movimento do Renascimento 
Literário Irlandês, elencando itens nacionais para criar uma narrativa que proporcione ao 
leitor um sentimento de pertencimento utilizando, principalmente, o folclore irlandês 
(FRANCA NETO; MILTON, 2009). Ao adaptar o conto para seu livro, Prieto (2008) 
simplificou a linguagem, reduziu a narrativa e deixou alguns elementos sem significação 
para o leitor que não tem conhecimento da cultura céltica. 
Na introdução do texto, durante quatorze parágrafos, Yeats (1991) apresenta ao leitor 
toda a situação da dona de casa, informa que existem outros moradores na casa que 
estão dormindo e que as bruxas, ao dançarem e cantarem em uma língua estranha 
enfeitiçam a mulher, de forma que, esta não pode mais mover-se ou falar. Já no texto “A 
noite das bruxas”, Prieto (1997) sintetiza a chegada das bruxas em um parágrafo, 
omitindo diversas informações que seriam importantes para o leitor contextualizar, por 
exemplo, a forma como a mulher foi enfeitiçada – através dos cantos – ou compreender 
o porquê das bruxas terem mantos – elas fiam inclusive no conto de Yeats (1991) uma 
bruxa leva lã e a outra uma roca para fiar durante a festa.  
Além da simplificação do conto original escrito pelo irlandês William Butler Yeats, no 
texto “A noite das bruxas” aparece muitos elementos da cultura wicca que não fazem 
parte da vivência dos educandos brasileiros. Portanto, seria importante que, antes da 
reescrita, fosse realizado um trabalho de leitura e compreensão dos símbolos para que 
o aluno significasse o conteúdo e a função e cada objeto antes de escrever sobre. Koch 
(1989) defende que o conhecimento de mundo é fundamental para organizar a escrita e 
que este deve ser trabalhado em sala de aula antes das produções textuais, o que não 
é feito pela AAP analisada. 
 
Conclusões  
Após as análises nas versões dos contos, concluiu-se que a escolha deste texto para 
compor a proposta de reescrita da AAP não foi adequada por dois motivos principais: o 
primeiro deles é que a versão escrita por Heloísa Prieto (1997) está muito simplificada e 
omite informações do texto de Yeats (1991) que seriam importantes para a 
compreensão do leitor, principalmente na introdução da narrativa; o segundo motivo 
seria a distância cultural entre o Brasil e a Irlanda que pode atuar como um limitador na 
qualidade do texto do discente à medida que, esta criança pode não conhecer os 
símbolos wiccas presentes na história e esta limitação no conhecimento de mundo 
poderia interferir na coesão e coerência textual do educando. 
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Palavras-chave: Leitura. Literatura. Pesquisa. 
 

Resumo:  
Este trabalho visa à apresentação inicial de um Trabalho de Conclusão de Curso de 
Letras, sendo parte integrante do projeto de pesquisa “A leitura e os jovens leitores: 
práticas de letramento no Norte Pioneiro”, financiado pela Fundação Araucária (PR). O 
tema tem como enfoque a biblioteca escolar, a leitura e a formação do leitor, com o 
objetivo de se perceber, em um dado público, a forma de recebimento do texto literário. 
A primeira leitura dos dados que aqui se apresentam foi realizada a partir de 
questionários aplicados em um dos colégios do Núcleo Regional de Ensino de Cornélio 
Procópio. A finalidade da análise inicial é nos acercarmos do corpus literário que será 
objeto de investigação mais detida até o final do processo de elaboração deste TCC, 
qual seja, a relação que os jovens leitores têm estabelecido com livros ofertados por 
programas como o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) em suas instituições 
escolares.  
 
Introdução  
Esta pesquisa se realizou no Colégio “Cyríaco Russo” Ensino Médio e Normal, 
localizado na cidade de Bandeirantes – Paraná, o qual tem o privilégio de ser a maior 
instituição de ensino médio do Núcleo Regional de Educação de Cornélio Procópio e da 
região. O público-alvo da pesquisa foram os alunos do terceiro ano do Ensino Médio, os 
quais compõem três classes com um total de 90 alunos. 
 
Materiais e métodos  
O material utilizado nesta pesquisa foi a elaboração e aplicação de um questionário de 
apenas uma lauda, este contendo cinco questões, das quais neste trabalho iremos 
analisar apenas a primeira: “Durante o Ensino Médio, que livros literários você leu que 
não tenham sido indicados por seus professores? Indique título e/ou autor, se lembrar.”  
A partir desta questão, elaborou-se uma tabela com as respostas sobre livros e autores 
mais citados nos questionários respondidos pelas três turmas de terceiros anos do 
Colégio. 
 

Resultados e Discussão  
A partir da mensuração, podemos observar que 23,75 % dos alunos que responderam 
ao questionário não leram nenhum livro sem a indicação do professor; 5% deixaram as 
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respostas em branco, por algum motivo ainda não verificado ou mesmo por não 
entenderam o comando da questão; mais 5% dos alunos responderam que leram 
apenas os livros indicados pelos docentes da escola. Podemos inferir nesta coleta de 
dados que 33,75 % dos alunos não leem obras se não forem indicadas para o trabalho 
curricular dentro da sala de aula. 
 
Tabela de autores mais citados pelos três terceiros anos. 
   

Respostas 3º A 
 28 

alunos 

3º B 
 25 

alunos 

3º C  
27 

alunos 

Total 
80 

alunos 

Nenhum 6 9 4 19 

Nicholas Sparks – Querido 
John* 

10 3 2 15 

Antoine Saint – Exupéry – O 
Pequeno Príncipe 

6 0 5 11 

Stephenie Meyer – A Saga 
Crepúsculo 

7 0 2 9 

Joaquim M. de Macedo – A 
Moreninha 

6 1 0 7 

John Green – A Culpa é das 
Estrelas 

3 4 0 7 

Machado de Assis – Dom 
Casmurro* 

2 2 2 6 

William P. Young – A Cabana 1 3 1 5 

Bernardo Guimarães – A 
Escrava Isaura 

3 0 1 4 

E. L. James – Trilogia 
Cinquenta Tons de Cinza 

1 2 1 4 

Markus Zusak – A Menina que 
Roubava Livros 

1 1 2 4 

Os indicados pelo professor 0 3 1 4 
* Consideramos o a obra mais citada do autor, no meio de vários títulos. 

 
O segundo procedimento realizado, após a primeira mensuração, foi destacar as 
possíveis obras que as professoras dos anos anteriores listaram como indicação de 
leitura. A professora do 2 º ano de 2013 listou as obras indicadas: Senhora, O Guarani, 
Iracema, A Escrava Isaura, A Moreninha, O Ateneu, O Primo Basílio, Memórias 
Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, O Cortiço e Dom Casmurro. De acordo 
com a professora do 1 º ano de 2012, os livros indicados para a leitura foram de livre 
escolha, desde que da Coleção Para Gostar de Ler.  
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Tabela com destaque para as obras indicadas pelas professoras na 1 º  e 2 º séries 
do Ensino Médio, respectivamente nos anos de 2012 e 2013. 
 

Respostas 3º A 
28 

alunos 

3º B 
25 

alunos 

3º C 
27 

alunos 

Total 
80 

alunos 

Nenhum 6 9 4 19 

Nicholas Sparks – Querido 
John 

10 3 2 15 

Antoine Saint – Exupéry – O 
Pequeno Príncipe 

6 0 5 11 

Stephenie Meyer – A Saga 
Crepúsculo 

7 0 2 9 

Joaquim M. de Macedo – A 
Moreninha* 

6 1 0 7 

John Green – A Culpa é das 
Estrelas 

3 4 0 7 

Machado de Assis – Dom 
Casmurro* 

2 2 2 6 

William P. Young – A Cabana 1 3 1 5 

Bernardo Guimarães – A 
Escrava Isaura* 

3 0 1 4 

E. L. James – Trilogia 
Cinquenta Tons de Cinza 

1 2 1 4 

Markus Zusak – A Menina que 
Roubava Livros 

1 1 2 4 

Os indicados pelo professor 0 3 1 4 

 
Com o destaque nas obras prováveis de indicação das professoras, resta da coleta 
apenas obras de autores estrangeiros e uma grande parte considerados best-sellers, 
como A Saga crepúsculo, de Stephenie Meyer e A Cabana, de William P. Young. 
 
Conclusões  
A iniciação deste projeto de pesquisa para o TCC, de sondar as práticas de leitura 
autônomas realizadas entre os jovens leitores, frustrou as possibilidades de encontrar 
em primeira instância as obras do acervo do PNBE do Ensino Médio nas respostas do 
questionário. Entretanto, a esse fato se abre um leque de questionamentos dos entraves 
que perpassam os livros do PNBE para chegarem a seu público destinado na compra 
governamental, bem como a relação do programa com as instituições de ensino, o que 
possibilita um andamento para a pesquisa aqui iniciada. 
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Resumo:  
A presente pesquisa tem como foco o E-book “O Homem que Amava Caixas” de 
Stephen Michael King como mediador hipermidiático aos estudantes surdos podendo 
enriquecer o ambiente de aprendizagem ao combinar textos escritos, figuras e 
interpretação em Libras, facilitando o processo de apropriação da informação e do 
conhecimento. A pesquisa foi realizada com 10 estudantes surdos do CAES (Centro de 
Atendimento Especializado da Área da Surdez) do Colégio Estadual Marquês de 
Caravelas - Arapongas, PR. O objetivo foi analisar a utilização de E-books como 
facilitador da aquisição de signos linguísticos pelos estudantes surdos. 
 
Introdução  
O ensino de Língua Portuguesa para surdos usuários nativos da Libras demanda uma 
metodologia específica, lançando mão de recursos visuais em meio a um  contexto 
social, levando em conta que essa minoria linguística necessita fazer uso de outro 
idioma, de modalidade visual-espacial: a língua de sinais. A modalidade idiomática faz 
com que as duas línguas, no caso em pauta, a Língua Portuguesa e a Libras sejam 
estruturalmente tão diferentes a ponto de os usuários da segunda serem considerados 
como estrangeiros vivendo no próprio país de origem, por não possuírem condições de 
adquirir a língua portuguesa desde o nascimento. (FERNANDES, 2006). 
Segundo Pires (2010) o uso de hipermídias potencializa a prática de leitura em 
ambientes virtuais, pois no âmbito das novas tecnologias há um rompimento dos limites 
materiais com a passagem do impresso para o eletrônico. 
Para Fernandes (2006), a aquisição da língua portuguesa para alunos surdos se dará 
de maneira diferente dos não-surdos. Enquanto os alunos não-surdos (ouvintes) 
decodificam as palavras pela rota fonológica, ou seja, decodificam e recodificam sons, 
sílabas que se unem para formar morfemas (palavras) que serão reconhecidas pelo seu 
dicionário mental, os surdos, processarão as palavras dando um significado a estas que 
serão memorizadas por inteiro passando a ter um significado diante de um contexto 
(rota lexical). Dessa maneira, uma forma de letramento para surdos seria o uso de 
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ferramentas hipermídiaticas e a problematização presentes nas histórias, por meio de 
atividades que proporcionam a contextualização de imagens mentais reproduzidas por 
contação de histórias de forma colaborativa, associadas ao texto da Língua Portuguesa 
em que as palavras desconhecidas são explicadas, contextualizadas e então 
memorizadas como um todo. 
Na proposta dessa pesquisa analisou-se as influências e contribuições de um e-book 
para o processo de interpretação para a formação de surdos letrados literariamente. 
Para o desenvolvimento desse trabalho empregou-se o E-book “O Homem que Amava 
Caixas” de Stephen Michael King. Esse material que é uma história da literatura 
universal possui imagens associadas a textos escritos e interpretados em LIBRAS.  
 
Metodologia 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa aplicada a 10 estudantes surdos do CAES do 
Colégio Estadual Marquês de Caravelas, Arapongas - PR. No primeiro momento houve 
a aplicação do questionário, com cinco questões, diagnóstico que teve como objetivo 
conhecer as concepções dos alunos surdos sobre E-book, compreensão e 
contextualização de textos e percepção sobre letramento. No segundo momento, sem a 
intervenção dos professores, os estudantes tiveram contato com E-book “O homem que 
amava caixas”. No terceiro momento houve a verificação do conhecimento de palavras 
em Língua Portuguesa (LP) conhecidas pelos alunos e a associação com o sinal da 
Libras e sua significação e a indicação de palavras e expressões conhecidas e relação  
das informações do livro digital  com seu contexto de vida. No quarto momento foi feita 
uma discussão em grupo utilizando a língua de sinais; apresentação de Seminário 
colaborativo em que os alunos narram em Libras a história apresentada associando ao 
seu contexto de vida e a elaboração de uma produção textual sobre a história. No quinto 
momento foi aplicado questionário final com as mesmas questões do questionário 
inicial.  
 

Resultados e Discussão  
Os dados coletados com o questionário comtemplaram cinco eixos: a utilização de e-
books, a utilização de recursos visuais, contextualização por E-books e letramento. A 
análise foi realizada com base nas perguntas do questionário diagnóstico e do 
questionário final.  
- Primeira questão: Você conhece um E-book (livro Digital)? No primeiro questionário 
60% dos estudantes surdos não conheciam um E-book, os 40% que conheciam por 
causa do uso da internet. No segundo questionário, 100% dos estudantes responderam 
que já conheciam e que gostaram do livro digital por apresentar figuras, textos e 
interpretação em Libras. 
- Segunda questão: Você acha que recursos visuais são importantes para 
aprendizagem da Língua Portuguesa escrita? No questionário inicial 90% dos 
estudantes surdos responderam que sim, já que em sua grande maioria os mesmos 
fazem uso do canal visual para aprendizagem. Os outros 10% responderam não. No 
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segundo questionário 100% assinalaram que sim, após terem conhecido o E-book e 
verificado a importância dos recursos visuais como facilitador no processo de ensino. 
- Terceira questão: Quais recursos além da interpretação em Libras você considera 
importante para a contextualização textual? No primeiro questionário 60% indicaram que 
as figuras ajudam na contextualização, 20% textos, 20% filmes e nenhum estudante 
optou pela opção figuras que configuraria a contextualização textual. No segundo 
questionário houve uma inversão onde 80% dos estudantes após conhecerem o E-book 
disseram ser importante as figuras e os textos para contextualização textual. 10% 
acharam que figuras são importantes e 10% apontaram que apenas textos facilitam a 
compreensão. 
- Quarta questão: Como você identifica que houve compreensão de um texto? No 
primeiro questionário percebemos que os estudantes não tinham claro o aspecto de 
compreensão, pois 50% dos alunos assinalaram o item “contando a história com as 
próprias palavras”, 30% acharam que a escrita era importante para a compreensão e 
somente 20% dos estudantes tinham claro que para compreenderem um texto é 
necessário dominar a contação da história em Libras e a escrita em Língua Portuguesa; 
já no segundo questionário houve uma alteração de opiniões depois de terem assistido 
ao E-book, pois, 80% assinalaram que a contação da história em Libras e a escrita 
favorecem a compreensão do texto. 10% afirmaram que contação da história era 
necessária e 10% a escrita. 
- Quinta questão: Qual a importância de recursos hipermídiaticos para o letramento? Em 
relação a tais recursos, no primeiro questionário 40% dos alunos acharam ter pouca 
importância, 30% assinalaram que não tem nenhuma importância e 30% disseram ser 
muito importante para o letramento. No questionário final após a utilização do E-book 
houve uma mudança significativa para 100% dos estudantes surdos que perceberam 
que os recursos hipermidiáticos favorecem o letramento. 
 
Conclusões  
Com a utilização do E-book “O Homem que Amava Caixas” de Stephen Michael King, 
percebeu-se que este recurso didático possibilita um “diálogo” com o leitor surdo por 
apresentar recursos hipermídiaticos: textos escritos, imagens e interpretação em Libras.  
Para os surdos, após as atividades propostas, o E-book configurou-se como um 
facilitador da linguagem literária por proporcionar recursos hipermídiaticos em 
detrimento do livro impresso que limita a compreensão desta minoria linguística que faz 
uso da língua de sinais. 
A utilização de e-books com recursos hipermidiaticos mostra-se eficaz para estudantes 
surdos por apresentar linguagens hipertextuais e iconográficas. A história “O homem 
que amava caixas” possibilita dentro da literatura universal uma contextualização e 
compreensão textual significativa favorecendo o letramento.  
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O ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO E A FORMAÇÃO HUMANA NA AULA DE 
LÍNGUA INGLESA POR MEIO DA LITERATURA. 
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Palavras-chave: Literatura. Ensino Médio. Língua Inglesa. 
 

Resumo:  
O trabalho pedagógico das disciplinas do Ensino Médio Integrado ao Técnico vêm 
sendo problematizadas há algum tempo devido as especificidades que precisam ser 
contempladas neste contexto. No caso do ensino de Língua Inglesa, um dos desafios é 
equacionar os objetivos instrumentais e educacionais para que a disciplina colabore na 
formação profissional bem como na formação humana integral do cidadão. Nosso 
objetivo é apresentar um projeto de trabalho pedagógico com os gêneros de texto 
contos de fadas e fábulas. Buscamos, deste modo, o apoio em dois gêneros de texto 
literários para colaborar  na construção do trabalho pedagógico almejado. 
 
Introdução  
Os estudiosos da área de educação e trabalho apontam o Ensino Médio Integrado ao 
Técnico (doravante EMI) como uma oportunidade para que os filhos dos trabalhadores 
das classes populares se apropriem de uma formação de nível médio de qualidade, ao 
mesmo tempo que recebam uma formação profissional. Segundo Ramos (2008) a 
inserção dos jovens dessas classes no mundo de trabalho é uma realidade que não 
pode ser ignorada. Dessa forma, a autora defende que a integração entre as disciplinas 
do currículo deve ser uma constante, além de enfatizar que o trabalho, a cultura, a 
ciência e a tecnologia devem ser tomados em seus processos históricos para a 
construção dos conhecimentos nesse contexto de ensino. Os jovens não podem ser 
alijados de oportunidades futuras por uma educação que busque somente uma boa 
formação profissional em detrimento da formação humana integral do cidadão, neste 
caso todo esforço pedagógico serviria a manutenção da dualidade histórica entre 
formação para classe trabalhadora e formação para a elite.  
Acreditamos que esforços precisem ser empenhados para que possamos oferecer 
formação adequada para todos. Assim, buscamos apresentar um projeto de trabalho 
pedagógico com os gêneros contos de fadas e fábulas. Nossa expectativa é envolver 
várias disciplinas do currículo de EMI, tanto disciplinas básicas quanto específicas e 
fazer uso do potencial da literatura para reflexão sobre as ações humanas. 
  
 

Materiais e métodos  
O Potencial para a Formação Humana Integral 
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Para Bettelheim (2002), os contos de fadas transmitem a mensagem segundo a qual 
lutar contra dificuldades graves é intrínseco à existência humana e  que não se deve 
deixar intimidar  em face dos obstáculos. O autor pontua que além de literário o conto de 
fadas é obra de arte e por isso seu significado será diferente para cada pessoa, e 
diferente para a mesma pessoa em diferentes momentos de sua vida. Coelho (1987) 
corrobora a opinião do autor quando afirma que o homem vem sendo seduzido pelas 
narrativas que, desde sempre, lhe falam da vida a ser vivida ou da própria condição 
humana, ou seja, ao ler um conto de fadas o leitor se depara com uma problemática 
existencial de outros e a reelabora para si. Bettelheim (2002, p. 25) enfatiza que um CF 
“pode ter um significado importante tanto para uma criança de cinco anos como para um 
adolescente de treze, embora os significados pessoais possam ser completamente 
diferentes”. Já a fábula, segundo Coelho (1981), usa a personificação dos animais como 
recurso de distanciamento do ser humano de suas ações, ou seja, por meio da ação dos 
animais o ser humano pode refletir sobre seus valores. Assim, fica evidente o potencial 
formativo dos dois gêneros. 
 
Descrição do Projeto 
 
O projeto será desenvolvido no primeiro ano do EMI ao Técnico em Informática do 
Instituto Federal do Paraná – Campus Londrina. Seus objetivos principais são: 
oportunizar a produção escrita, em Língua Inglesa, de contos de fadas e fábulas para 
disponibilizar para escolas de educação básica da rede pública; viabilizar a construção 
de conhecimento sobre o contexto histórico de produção e de circulação social dos 
gêneros na atualidade, bem como sobre as fases da sequência narrativa (fase inicial, 
complicação, ações, resolução, fase final e, no caso da fábula, a moral) que constituem 
o plano global do texto. Para tanto, os alunos serão divididos em grupos e envolvidos 
em trabalho com vocabulário adequado ao texto, pesquisas que os levem a entender o 
contexto histórico de criação e divulgação dos textos (primeiramente de forma oral). Os 
alunos serão incentivados a buscar ajuda dos professores de história, filosofia, bem 
como de professores da área específica de computação para ilustrar seus textos, ou 
torná-los mais atrativos para as crianças que vão lê-los. 
Para a avaliação quanto a adequação das produções escritas, os alunos serão 
incentivados usarem a tabela de critérios para a auto-avaliação e a avaliação em pares, 
bem como o professor poderá dar instruções de revisão com base na tabela de critérios. 
 

Planos de 
linguagem 

Critérios para avaliação das produções dos alunos 

O plano de 
ação 

Mobilizar conhecimento sobre o contexto de produção original do gênero; 
Mobilizar léxicos adequados ao gênero, ao tema e aos personagens; 
Mobilizar conhecimento sobre o gênero. 

O plano 
discursivo 

Produzir o CF em formato reduzido.  
Usar título que remete ao personagem principal; 
Mobilizar léxicos em uma progressão coerente com o conteúdo exposto; 
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Usar fases da sequência narrativa para compor o texto: fase inicial; 
complicação; ação; resolução; situação final. 
Usar a moral, no caso da fábula. 

O plano 
linguístico-
discursivo 

Uso de recursos da língua adequados à produção: 
Escolher léxico para dar sentido ao texto; 
Usar pretérito perfeito e imperfeito; 
Usar pronomes pessoais e adjetivos possessivos de terceira pessoa do singular; 
Usar organizadores textuais. 

Quadro 1 Critérios para avaliação das versões das produções escritas. Com base em 

FERRARINI (2009). 
 

Resultados e Discussão  
O trabalho proposto fortalece a formação humana integral, uma vez que pode levar a 
compreensão dos processos de trabalho envolvidos na produção literária dos gêneros 
contos de fadas e fábulas, a evolução histórica desses processos, as tecnologias 
envolvidas na produção literária na atualidade, o acesso a essa produção, o acesso a 
literatura através dos tempos e sua relação com os gêneros orais. O projeto fica 
fortalecido na interdisciplinaridade dos conhecimentos necessários para sua execução, 
bem como na transversalidade dos temas que envolvem valores éticos. Outro aspecto 
relevante é a escrita dos textos para serem doados. 
 

Conclusões  
O projeto apresentado mostra potencial para colaborar na formação humana integral 
dos alunos do EMI. Assim, concluímos que é importante que dados mais específicos 
sejam levantados para que uma avaliação mais consistente possa ser feita. 
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Palavras-chave: Monteiro Lobato. Culturas infantis. Leitura imersiva 
 
Resumo:  
Este artigo tem o propósito de apresentar um viés analítico sobre as novas plataformas 
que a literatura infantil, enquanto texto escrito, tem se manifestado a fim de alcançar as 
novas gerações de leitores. Para tanto apresentaremos a versão digital do primeiro livro 
para crianças de Monteiro Lobato, A menina do narizinho arrebitado (2011). Trata-se da 
versão interativa do título, lançado em 1920, para dispositivos móveis como iPads. 
Certamente, o surgimento de uma nova gama de leitores que não se contentam apenas 
com uma leitura contemplativa e canonizada, ou seja, possuir em mãos um signo 
imóvel, de movimento retilíneo, tem dado lume a estas outras formas de apresentações 
da narrativa textual. Trata-se de um leitor imersivo, virtual, capaz de seguir vários 
hiperlinks, nós e labirintos de uma única vez e que, desta forma, redefine a interface 
entre as formas materiais (impressa) e lógica (software do iPad), abrindo uma nova 
página na história da escrita e da leitura. 
 
Introdução  
Como é sabido, a primeira forma de transmissão de conhecimento cultural entre as 
gerações, seja de ordem mítica ou não, era oral. “Contudo, muitos dados eram perdidos 
durante o relato de fatos, por conta da morte de pessoas mais velhas, ocasionando 
perdas irrecuperáveis de informação pelo grupo social”. (GONÇALVES, 2010, p.27). 

 
Nos primórdios da história da escrita, o espaço de escrita foi a superfície 
de uma tabuinha de argila ou madeira ou a superfície polida de uma 
pedra; mais tarde, foi a superfície interna contínua de um rolo de papiro 
ou de pergaminho, que o escriba dividia em colunas; finalmente, com a 
descoberta do códice, foi, e é, a superfície bem delimitada da página – 
inicialmente de papiro, de pergaminho, finalmente a superfície branca da 
página de papel. Atualmente, com a escrita digital, surge este novo 
espaço de escrita: a tela do computador.(SOARES, 2002, 149) 

 

 Sarmento, em A Reinvenção do ofício de criança e de aluno, chama a atenção sobre as 
transformações societais que as tecnologias de comunicação impingiram as práticas 
sociais das crianças, tanto ao que diz respeito ao ofício de ser aluno, quanto no de ser 
criança, propriamente dito. O sociólogo, diante da inevitável simbiose dos “miúdos”, 
como são chamadas as crianças em Portugal, com o que as ferramentas 
computacionais podem oferecer, chega a cunhar o termo “e-ofício”, “constructo 
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ilustrativo das peculiares facetas culturais e educacionais em que se concretiza a acção 
das crianças na era das tecnologias digitais”. (SARMENTO, 2011, p.583) 
As reflexões do estudioso da educação demonstram que os infantes têm uma 
curiosidade e uma afeição aos dispositivos eletrônicos que lhes é natural. Portanto, 
nada mais adequado que aproveitar esta característica para ampliar as potencialidades 
de aprendizagem, lembrando que não só a aprendizagem escolar, já que manusear o 
software dos computadores e tecnologias semelhantes, coloca o pequeno em uma 
situação nova de dinamismo, de múltiplas conexões e linguagens, espaço que exerce 
um maior controle, uma vez que “entre o reconhecimento e o mistério, o encantamento 
e o receio, assim se desenvolve a recepção dos adultos às proezas das crianças da era 
digital”. (SARMENTO, 2011, p.599).  
 
Materiais e métodos  

 Cotejar a versão impressa e a versão iPad do livro destacado; 

 Levantar, à luz a bibliografia pertinente, aspectos de alteração da relação do leitor 
com os signos verbais e não verbais, em constante mutação, apresentada por 
dispositivos touch; 

 Em fase subsequente, por meio de pesquisa de dados de campo, investir sobre a 
memória que os jovens leitores têm de Monteiro Lobato e de que forma 
adquiriram conhecimento com o autor; 

 Apresentar a versão impressa e digital de A menina do narizinho arrebitado 
(2011); 

 Compilar as reações e respostas dadas pelos leitores infantojuvenis sobre esta 
outra versão de uma obra lançada em 1920 em um plataforma século XXI. 

 
Resultados e Discussão  
Como se trata de uma pesquisa em fase de desenvolvimento, ainda não há a tabulação 
dos resultados. Espera-se conseguir levantar, após toda a revisão bibliográfica, os 
impactos que os dispositivos móveis trazem para relação leitor-texto, através dos 
encaminhamentos metodológicos destacados. De maneira alguma divulgaremos um 
parecer sentencioso, contudo temos que nos enveredar pelas ramificações que o texto 
escrito desliza ao se encontrar com tantas sobreposições de interfaces, quais sejam: 
cores, sons, links, hiperlinks, etc...  
 
Conclusões  
Se pensarmos além, perceberemos que estes novos tipos de leituras, em plataformas 
diversas as quais demandam um olhar mais apurado para percorrer várias informações 
conjuntas, estão muito mais afeitas ao movimento do nosso cérebro do que aquela tida 
como clássica, apenas escrita e papel, porque também nossa massa encefálica 
processa milhões de informações, por diferentes sentidos, de forma compactada e não 
segmentada. Também nosso pensar capta sentidos diferentes, simultaneamente. Não 
sabemos se estas ferramentas têm atraído aos jovens e as crianças, como se propõe, 
porque tal fator demanda pesquisas de campo, fase esta que não alcançamos até o 
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presente momento, ou apenas tenha atraído a nós, interessados que somos pelo 
assunto, contudo temos que reconhecer que, ao menos, há um movimento da literatura 
em acompanhar estas gerações fascinadas pelo meio digital, compreendendo que, falar 
de ou para a infância, adolescência, juventude e o humano como um todo, não é tarefa 
que finda em laudas de papel. 
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Resumo:  
Este trabalho é um recorte do projeto institucional de pesquisa “A leitura e os jovens 
leitores: práticas de letramento literário no Norte Pioneiro-PR”, desenvolvido como 
atividade do grupo de pesquisa “Crítica e recepção literária” (CRELIT), em sua linha de 
pesquisa “Literatura Infantil e Juvenil Brasileira: crítica literária”, do Centro de Letras, 
Comunicação e Artes (CLCA), da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), 
campus Cornélio Procópio, com apoio da Fundação Araucária (PR); sendo o objetivo 
central do projeto a averiguação do impacto das políticas públicas de fomento à leitura 
e/ou ao livro na vida escolar de estudantes de Ensino Médio da região paranaense 
correspondente aos municípios abrangidos pelos Núcleos Regionais de Ensino de 
Cornélio Procópio e Jacarezinho.  Para isso, alguns campos de pesquisa se constituem 
mediante características próprias do nível de ensino em que se encontram os jovens 
leitores focados pela pesquisa. No caso deste trabalho, o recorte se faz a partir de 
questionário aplicado entre professores da rede estadual de Educação Básica, alunos 
do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), do Estado do Paraná, turma de 
2013.  
 
Introdução  
A hipótese estabelecida para este trabalho parte das experiências compartilhadas entre 
pesquisadores do Estado do Paraná e de outras regiões brasileiras, que atestam o 
distanciamento dos jovens em idade escolar em relação a uma formação leitora 
minimamente competente. Mais especificamente, as políticas públicas de fomento à 
leitura, embora parcialmente consolidadas na esfera da distribuição de livros em 
território nacional, não se efetivam ao longo da vivência escolar desses jovens, os quais 
se mantêm afastados da leitura – literária, principalmente – encerrando o ciclo escolar 
de modo incompleto, quando não com aspectos negativos na relação que, dentro da 
escola, estabelecem com a leitura, com a literatura, com os livros. 
 
Materiais e métodos  
1) Atualização de leitura: consulta à bibliografia específica referente aos temas Leitura, 
Literatura Infantil, Literatura Juvenil e PNBE. 
2) Elaboração de instrumentos de coleta de dados. 
3) Aplicação de questionários e atividades de relatos de experiência entre professores 
PDE. 
4) Análise quantitativa e qualitativa do material. 
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5) Elaboração de artigo científico. 
6) Elaboração, junto aos NREs, de estratégias para suprir lacunas das políticas públicas 
de fomento à leitura e/ou ao livro. 
 

 

Resultados e Discussão  
O Instituto Pró-Livro divulgou, no segundo semestre de 2013, a terceira edição da 
pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil” (disponível em: 
ttp://www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/dados/anexos/2834_10.pdf ) cujo intuito é medir a 
intensidade, forma, motivação e condições de leitura da população brasileira. Um dos 
questionamentos é sobre a relação do sucesso profissional com a leitura (“Conhece 
alguém que ‘venceu na vida’ por ler bastante?”), para a qual os números demonstram a 
permanência de uma infeliz realidade: 47% dos entrevistados, em 2011, não conhecem 
ninguém a que possam atribuir o papel da leitura como motivo de sucesso profissional. 
Por meio desses dados, reafirma-se o fracasso generalizado da escola brasileira quanto 
à formação de leitores, ainda que o Estado, em todos os níveis, tenha apresentado 
ações significativas na última década. O elevado índice de desistência ou abandono do 
Ensino Médio que, na região do “Norte Pioneiro-PR”, chega a 20% em alguns 
municípios, continua a fragilizar os jovens tanto no mercado de trabalho quanto em sua 
vida pessoal. Na região do Norte Pioneiro, considerando os Núcleos Regionais de 
Ensino de Cornélio Procópio e de Jacarezinho, os quais, juntos, correspondem a mais 
de trinta municípios, é impositiva a necessidade de se reconhecer e analisar a realidade 
regional para a proposição de uma intervenção que leve a resultados pertinentes à 
comunidade. Nossa experiência como docentes do Programa de Desenvolvimento 
Escolar (PDE), em nível estadual, entre outros, permitiu aferir nuances da relação dos 
jovens com os livros nos últimos três anos de modo presencial. A isso, acrescenta-se a 
experiência de trabalho com estágio supervisionado com o objetivo de formar 
professores de Língua Portuguesa, comprovando pela experiência em sala de aula o 
afastamento dos jovens potencial leitores do Ensino Médio da leitura, de modo geral, e 
da literatura, de modo específico. Em relação ao PNBE, novamente se confirma um 
quadro desalentador nos relatos de pesquisadores reunidos no 1º Colóquio 
Internacional de Estudos Linguísticos e Literários, realizados na Universidade Estadual 
de Maringá (UEM), em 2010. As discussões realizadas por pesquisadoras da área em 
questão, durante as sessões de comunicação, registraram que em Santa Catarina, São 
Paulo e Rio Grande do Sul, os livros remetidos pelo PNBE encontram-se, em larga 
escala, amontoados nos almoxarifados das escolas públicas, principalmente de Ensino 
Médio. Essa situação veio a se comprovar na região do Norte Pioneiro, tanto pela 
presença dos estagiários nas escolas, quanto pelos relatos de educadores da rede de 
educação básica, como alunos PDE ou de especializações ofertadas nos campus 
Jacarezinho e Cornélio Procópio.  Conforme registra Paiva em Literatura fora da caixa: o 
PNBE – distribuição, circulação e leitura (2012), o esforço do Estado brasileiro em 
remeter livros às escolas, com aporte significativo de dinheiro público, deve ser 
reconhecido como um avanço importante na real democratização da leitura e, 
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consequentemente, do ensino de qualidade. Entretanto, isso não tem sido 
acompanhado de ações mais pontuais para que os acervos, muitas vezes mantidos 
encaixotados nas bibliotecas das escolas, cheguem efetivamente aos potenciais leitores 
juvenis.  
 
 
Conclusões  
Os questionários respondidos pelos professores PDE – ainda em análise qualitativa 
para posterior publicação dos dados em artigo científico – demonstram o quase 
completo desconhecimento, por parte desses profissionais, dos acervos mais 
recentemente remetidos pelo PNBE às escolas públicas da região do Norte Pioneiro/PR. 
Isso confirma a hipótese de que algumas demandas centrais apresentadas pelos NREs 
e professores do Ensino Médio, quanto ao desempenho de leitura dos jovens em idade 
escolar, poderiam ser minimizadas diante da disponibilização e/ou divulgação do acervo 
da biblioteca escolar. 
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Palavras-chave: Contexto de produção. Graphic Novel. Frankenstein 
 
Resumo:  
Frankenstein ou o Prometeu Moderno da escritora Mary Shelley sempre mexeu com o 
imaginário de seus leitores e, por esse motivo, rendeu várias releituras para o gênero 
cinematográfico e escrito, sobretudo em quadrinhos – graphic novel. No entanto, poucas 
trouxeram com fidelidade o enredo proposto por Shelley, marcado pelo panorama 
cientificista da sociedade inglesa do século XVIII e pelas discussões éticas suscitadas 
por essas mudanças. Diante do exposto, objetivamos analisar a releitura de 
Frankenstein por Marion Mousse, cartunista francês, de modo a verificar em que medida 
ela se relaciona com a versão original do romance tendo, como foco, o seu contexto de 
produção (BRONCKART, 2009). Podemos concluir que as obras se relacionam de 
maneira fiel e que o graphic novel de Mousse tem se tornado um canal para que jovens 
leitores possam conhecer esse e outros romances do cânone da literatura mundial. 
 
Introdução  
Como parte integrante de uma investigação mais ampla, este trabalho é o resultado 
parcial de estudos feitos para o trabalho de conclusão de curso (TCC), do curso de 
Letras da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP – CCP) cujo enfoque se dá 
sobre a análise do romance Frankenstein ou o Prometeu Moderno de Mary Shelley 
(1831) e a releitura homônima em graphic novel do cartunista Marion Mousse, com 
vistas à proposição de um modelo didático de gênero. 
 
Materiais e métodos. 
Para o presente estudo, utilizamos o referencial teórico e metodológico do 
interacionismo sociodiscursivo, tal como proposto por Bronckart (2009) no que se refere 
à relação do contexto de produção dos textos. Segundo o autor, todo evento 
comunicativo advém da necessidade humana de interagir socialmente, o que ele 
denomina como ação de linguagem. O agente-produtor (o autor do discurso), ao agir 
linguisticamente, o faz mediante as suas representações do meio físico, social e 
subjetivo no qual se insere e que definem o contexto de produção dessa ação. Tais 
representações são chamadas por Bronckart (2009) de mundos representados, sendo 
mundo objetivo, social e subjetivo.  
Conforme o autor, o contexto de produção é definido como “o conjunto dos parâmetros 
que podem exercer uma influência sobre a forma como um texto é organizado” 
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(Bronckart, 2009, p.93).  Agrupados em dois conjuntos, o primeiro refere-se ao mundo 
físico e o segundo ao mundo social e subjetivo.   Os critérios relativos ao contexto físico 
são: o lugar de produção, o momento de produção, o emissor e o receptor. O mundo 
social diz respeito às “normas, valores e regras” que normatizam a ação comunicativa 
em dado contexto social, por sua vez o mundo subjetivo está relacionado à “imagem 
que o agente dá de si ao agir” (BRONCKART, 2009, p. 94) O teórico os elenca 
conjuntamente caracterizando-os como contexto sociosubjetivo e que obedece a quatro 
critérios basilares: o lugar social, a posição social do emissor, a posição social do 
receptor e o objetivo (ou os objetivos) da interação. Bronckart (2009) entende que, ao 
intervir verbalmente, acionam-se dados dos mundos físico e sociosubjetivo, 
caracterizando o sujeito do discurso como emissor-enunciador, porém, para evitar 
equívocos, adota o termo agente-produtor ou ainda autor.  
Consoante a importância de compreender o contexto de produção, julgamos relevante 
nos atentarmos a definição do gênero graphic novel e suas diferenças quanto ao gênero 
HQ. Barros (2012) apresenta o graphic novel como um gênero pertencente aos 
quadrinhos. Ao citar Ramos (2009), a autora afirma que “os gêneros das histórias em 
quadrinhos teriam em comum o uso da linguagem dos quadrinhos para compor um texto 
narrativo dentro de um contexto sociolingüístico interacional.” A autora relata que esse 
gênero surge nos Estados unidos a fim de introduzir o gênero HQ nas grandes cadeias 
de comercio de livros, Barros faz referência a Chinnen (2008) ao relatar que “a partir 
disso, os editores passaram a investir no novo formato que possui, na maioria das 
vezes, papel de qualidade, histórias mais extensas de trama mais bem desenvolvida e 
impressão caprichada.” Outros traços desse gênero, segundo Barros, dizem respeito a 
sua extensão  que semelhantemente ao romance literário tendem a cobrir uma história 
do começo ao fim, “em alguns casos, um romance gráfico pode acabar sendo uma 
compilação de várias séries de quadrinhos que começa e termina num arco de história 
particular, compondo um conjunto íntegro de grande extensão” (BARROS, 2012) A 
aceitação do público levou a releituras de séries e trabalhos com cunho mais autoral  
(CHINEN, 2008, p. 18 apud BARROS, 2012, p. 5). A autora aponta o graphic novel 
como o responsável pela inserção do HQ nas livrarias e elevação de seu status para um 
gênero de expressão artística e de conteúdos mais elaborados. 
 
Resultados e Discussão  
Mediante a análise do contexto físico baseado na terceira edição de Frankenstein 
(SHELLEY, 1831), a versão original do romance tem como emissor a inglesa Mary 
Shelley, seu lugar de produção é a Suíça, mais propriamente a residência de Lord 
Byron, o momento de produção da obra se dá posteriormente a proposta de Byron 
sobre uma competição de elaboração de histórias de terror e conversas entre ele e 
Percy Shelley, marido de Mary, sobre doutrinas filosóficas e origem da vida. 
Quanto ao contexto físico do graphic novel aponta-se Pierrick Pilharret como emissor, o 
lugar de produção é Paris, cidade onde reside o cartunista, o momento de produção 
compreende o período de junho de 2007 a agosto de 2008, Os receptores de 
Frankenstein de Mousse são leitores de HQ e graphic novels de vários países. Lançado 
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no Brasil, pela editora salamandra, esta recomenda a leitura deste para crianças a partir 
dos doze anos de idade. 

No tocante ao contexto sociosubjetivo da versão de Shelly (1831), A obra nasce no 
cenário de uma reunião entre amigos, Nesse contexto de interação o emissor, Mary 
Shelley, desempenha seu papel de enunciador, primeiramente como amiga que 
participa da competição proposta por Byron e futuramente como escritora quando 
influenciada por Percy a transformar sua criação em romance. De La Rocque e Teixeira 
(2001) apontam Frankenstein ou o Prometeu moderno, como a primeira obra de ficção 
científica. O romance de Shelley representa uma drástica mudança no cenário da 
literatura gótica, onde o enfoque sobrenatural perde espaço pra o cientificismo. Tendo 
em vista o contexto histórico dessa época, o receptor-destinatário da obra de Mary 
Shelley é a sociedade Inglesa do século XVIII embalada pela revolução industrial e o 
cientificismo racionalista, apontado por Figueiredo (2009) como uma ciência que 
buscou, sobretudo na Inglaterra que passava pela revolução industrial, servir a 
interesses do estado. Em concernência aos objetivos da interação como apontado por 
Shelley (1831) seu objetivo primeiro era vencer a competição proposta por Byron, no 
entanto, pode-se depreender uma crítica social as relações humanas através da teoria 
de Rousseau sobre o homem natural e a um “cientificismo desenfreado” sobre 
perspectiva da clara referência a lenda de Prometeu. Em face desse panorama 
Figueiredo (2009) apresenta o período em que a obra foi escrita sob a perspectiva de 
uma ciência que busca pouco compreender e mais dominar a natureza. 

A análise sociosubjetiva do graphic novel de Frankenstein mostra Marion Mousse, 
pseudônimo de Pierrick Pilharet, como enunciador. Em entrevista ao site Scenário.com 
em abril de 2008, Marion Mousse relatou que sua motivação para ilustrar essa obra foi a 
aparente ausência de uma adaptação que fosse fiel ao romance original, “uma história 
centrada no criador da criatura” “uma personagem que enfrenta um mundo em 
mudanças”.  Pelas declarações do enunciador concluímos que o objetivo da interação, 
além de levar entretenimento aos fãs desse gênero, também foi difundir entre eles o 
enredo que Mary Shelley eternizou, embora não houvesse por parte de Mousse 
nenhuma pretensão pedagógica. Os receptores-destinatários dessa adaptação são fãs 
de HQ de todo mundo, porém tornou-se referência na difusão da leitura infanto-juvenil 
quando passou a ser distribuída, em língua inglesa, pela Classics Illustrated e tornou-se, 
no Brasil, parte do acervo do PNBE, 2011. 
 
Conclusões  
A partir da análise do contexto de produção de ambas as obras, evidenciam-se que as 
influências dos aspectos físicos e, sobretudo sociais, nortearam a criação do romance 
de Shelley e sua releitura por Mousse, corroborando com a teoria de Bronckart (2009) 
que toda ação comunicativa advém do fato de estarmos inseridos em dado contexto 
físico e sociosubjetivo. Frente ao exposto, concluímos que os enunciadores de 
Frankenstein e de sua releitura em graphic novel tinham objetivos diferentes. Enquanto 
Shelley pretendia criar uma história tão assustadora que fosse inimaginável para a 
época, Mousse objetiva uma releitura que proporcione aos leitores contemporâneos 
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conhecer o enredo que a escritora eternizou cujo foco centraliza-se mais na crise 
existencial e ética de Victor Frankenstein que propriamente em sua criatura. Os 
receptores, dado a época em que as obras foram escritas, também configuram objetivos 
ora semelhantes ora distintos. Podemos pensar em que medida essa sociedade do 
século XVIII vê com desconfiança os avanços científicos e a intromissão humana em 
eventos antes relacionados a ação divina, similarmente, os leitores de Marion Mousse 
vivem uma época em que as revoluções médicas e científicas ainda causam 
questionamentos éticos. 
Além disso, inferimos que ambos os receptores buscam entretenimento nas leituras, 
porquanto cada gênero possui características próprias pode-se admitir que o leitor de 
graphic novel busque uma leitura mais fluída devido ao próprio recurso visual dos 
quadrinhos que “possuem uma clara capacidade de transmitir informações e conceitos 
de forma lúdica, isto se da através de uma linguagem que reúne características verbais 
e visuais” (BARROS, 2012. p.3) característica que torna esse gênero uma alternativa de 
leitura de cânones pelo publico infanto-juvenil e prepare-os para a leitura das obras 
originais quando forem literariamente maduros. 
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Resumo:  
O PIBID -  Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - é um programa da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) que tem por 
finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da 
formação de docentes em nível superior e para a melhoria da qualidade da educação 
básica pública brasileira. Desde 2012, a UENP, campus de Cornélio Procópio, tem 
valorizado a integração entre escolas públicas da educação básica e o curso de 
licenciatura em Letras. Nesse contexto, o objetivo desta comunicação é apresentar os 
resultados e desafios enfrentados no subprojeto desenvolvido entre 2012-2013, 
intitulado FORMAÇÃO DE LEITORES: PRÁTICAS DE LETRAMENTO E PRODUÇÃO 
TEXTUAL, bem como por em destaque o subprojeto em execução, vigência 2014-2018, 
LETRAMENTOS NA ESCOLA: PRÁTICAS DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL, a 
fim de confrontá-lo com as ações do subprojeto anterior.  
 
Introdução  
Tendo em vista que alguns índices oficiais como o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB) e outras aferições como Programme for International Student 
Assessmen/Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) indicam a 
necessidade de se investir em estratégias de ensino e aprendizagem na área de Língua 
Portuguesa, propôs-se, em parceria com professores da rede pública de ensino, a 
aplicação de um projeto sobre leitura e escrita tendo como objetivo produzir sequências 
didáticas a partir da proposta de letramento literário (2006), de Rildo Cosson, em 
escolas públicas no município de Cornélio Procópio, no Estado do Paraná. Articulando o 
letramento literário à produção escrita e ao multiletramento (ROJO; MOURA, 2012), o 
subprojeto desenvolvido entre 2012-2013 foi realizado nas salas de apoio dos colégios 
André Seugling e Castro Alves, nas quais foram produzidas sequências didáticas 
elaboradas a partir das obras literárias Deu no jornal (2008), de Moacyr Scliar, e No 
meio da noite escura tem um pé de maravilha (2008), de Ricardo Azevedo, aplicadas ao 
longo do primeiro semestre de 2013. Já o subprojeto 2014-2018, desdobra-se em duas 
frentes: o EIXO 1 está voltado para o Letramento Literário, a partir dos pressupostos de 
Rildo Cosson (2006), no desenvolvimento de atividades sistematizadas de leitura 
literária, articulando produção escrita, a partir da elaboração de sequências básicas e 
expandidas. Esta vertente do projeto prevê, ainda, como aporte de material didático, 
adotar obras literárias remetidas pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). 
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Já o EIXO 2 tem por objetivo levar os alunos a se apropriarem de alguns gêneros 
textuais que se encontram inseridos em diversas práticas sociais, tanto no âmbito da 
leitura como da produção, tendo como arcabouço teórico o Interacionismo 
Sociodiscursivo (ISD), na sua vertente didática. Tendo em vista que o EIXO 1 objetiva 
apontar para uma prática pedagógica que possibilite aos docentes adotar uma nova 
estratégia de ensino e aprendizagem da literatura, a fim de nortear o trabalho de 
formação do leitor, as atividades serão realizadas nos colégios Castro Alves e Monteiro 
Lobato, em salas regulares do 9º ano do Ensino Fundamental e 2º. ano do Ensino 
Médio. Para tanto, foram selecionados os textos literários Letras finais (2008), de Luís 
Dill, e Terra Papagalli (1997), de José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta, 
respectivamente. 
 
Materiais e métodos  
A metodologia é didático-pedagógica, uma vez que os subprojetos em questão visam 
não só inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 
proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências 
metodológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar, mas também 
incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores para 
atuarem como co-formadores dos futuros docentes, tornando-as protagonistas nos 
processos de formação inicial para o magistério. Para tanto, ganha destaque estudos de 
fundamentação teórico-metodológica Cosson (2006), Eco (2003), Jouve (2012), 
Candido (1972;1995); Aguiar e Bordini (1993); Zilbermann (1989), e estudos dos textos 
literários Azevedo (2008); Scliar (2008); Torero e Pimenta (1997); Dill (2008). 
 
Resultados e Discussão  
No que se refere à formação de leitores, há uma preocupação constante dos 
professores quando o foco é o letramento escolar. É preciso, no entanto, ter em conta 
que a promoção da leitura está atrelada a diversos fatores: desigualdade social, falta de 
integração entre família e comunidade, além do analfabetismo funcional que, inserido no 
espaço escolar, revela falta de domínio das capacidades e práticas típicas do universo 
da leitura.  Num contexto bastante complexo em que a leitura está hoje inserida e que 
depende da ação de inúmeras variáveis, a questão ligada à mediação assume aspecto 
essencial na e para a formação de leitores. Nesse contexto, a escola, pelo menos nas 
últimas décadas e para grande parte da população brasileira, tem-se constituído na 
principal via de acesso à leitura e à escrita. Este papel protagonista da escola para a 
formação de leitores é confirmado por André Lázaro e Jeanete Beachamp, no ensaio “A 
escola e a formação de leitores” (2008), ao revelarem, a partir dos resultados da 
pesquisa Retratos da leitura no Brasil, a importância da escola para as políticas de 
acesso ao livro e de promoção da leitura. É lá que a maioria das crianças e jovens tem 
acesso ao livro, é pela escola que se lê, não apenas para atender às tarefas escolares, 
mas também por prazer. Depois da mãe, a professora, continuam os estudiosos, é a 
principal incentivadora da leitura, confirmando o papel central da escola. Prerrogativa 
que é reafirmada pelas Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná 
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(PARANÁ, 2008), que julga a escola como responsável por gerar também as 
capacidades de escrita e de oralidade: “É tarefa da escola possibilitar que seus alunos 
participem de diversas práticas sociais, que utilizem a leitura, a escrita e a oralidade, 
com a finalidade de inseri-los nas diversas esferas de interação. Se a escola 
desconsiderar esse papel, o sujeito ficará à margem de outros letramentos, não 
conseguindo se constituir no âmbito de uma sociedade letrada” (PARANÁ, 2008, p. 48). 
Nesse sentido, o professor de Língua Portuguesa deve não só propiciar aos alunos a 
discussão e a experiência de leitura e de escrita de textos das diferentes esferas 
sociais, mas também fomentar a capacidade do sujeito de ler e escrever em diferentes 
situações de comunicação, a fim de posicionar-se e interagir com “[...] as exigências da 
sociedade diante das práticas de linguagem, demarcando sua voz no contexto social” 
(PARANÁ, 2008, p.50). Diante, então, da necessidade de promover o letramento do 
aluno que, segundo Magda Soares, “é o resultado de ensinar e aprender as práticas 
sociais de leitura e escrita, [...] como consequência de ter-se apropriado da escrita e de 
suas práticas sociais” (2002, p.39) e, portanto, de estratégias que possibilitem aos 
docentes estimular o processo de ensino da leitura e da escrita nos seus mais diferentes 
gêneros no espaço escolar, faz-se necessária a adoção de metodologia de ensino que 
norteie o trabalho de formação do leitor, delimitando uma finalidade para o ato de 
aprender. Por isso, a importância da sistematização dos procedimentos didáticos em 
torno de uma ideia-fim, isto é, da espinha dorsal de um método; em última instância, um 
conjunto de atividades com um nexo sistemático entre si: “[...] a adoção de um método 
pedagógico supõe que se optou por uma linha filosófica de educação. Essa escolha 
determina todo o processo de ensino-aprendizagem, orientando-o para um certo tipo de 
aluno que se prevê formar” (BORDINI; AGUIAR, 1993, p. 152). 
 
Conclusões  
Se os subprojetos em questão – um finalizado e, outro, em execução – têm caráter de 
intervenção e, portanto, visam tanto proporcionar formação inicial para os bolsistas de 
iniciação à docência quanto formação continuada para os bolsistas supervisores e, se, 
segundo Cosson, “[...] estamos diante da falência do ensino da literatura” (2006, p.23), é 
hora (antes tarde do que nunca) de ir em busca de um caminho, ou seja, de um método 
de ensino para ser o princípio norteador das expectativas educativas. E é como 
estratégia metodológica no direcionamento, fortalecimento e ampliação da educação 
literária oferecida aos alunos a fim de torná-los leitores proficientes e perenes, dentro e 
fora do contexto escolar, que a proposta de letramento literário, de Rildo Cosson (2006), 
assume relevante estratégia não só para recuperar a leitura literária no espaço escolar, 
mas ser uma forma de lidar com a literatura, cujo objetivo é “[...] garantir a função 
essencial de construir e reconstruir a palavra que nos humaniza” (2006, p. 23).   
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Resumo:  
Esta pesquisa inicial, em nível de graduação, como trabalho de conclusão de curso, é 
parte das investigações do projeto “A leitura e os jovens leitores: práticas de letramento 
no Norte Pioneiro”, financiado pela Fundação Araucária (PR), com vistas à melhor 
compreensão dos entraves que perpassam a relação entre jovens leitores e literatura 
nos municípios abrangidos pelos Núcleos Regionais de Ensino de Cornélio Procópio e 
Jacarezinho. Embora o foco sejam jovens leitores, esta breve investigação tem como 
público-alvo crianças em fase inicial de escolarização, com vistas a averiguar como, no 
início do processo de alfabetização e letramento na escola, as crianças relacionam-se 
com o objeto “livro”.  
 
Introdução  
 
Com o aparecimento das primeiras escolas no fim do século XVIII, surgiu a necessidade 
de uma literatura voltada para o público infantil. A literatura infantil tem ganhado cada 
vez mais espaço dentro da escola, com isso muitos livros são publicados anualmente. 
Essa literatura vem sendo estudada há algum tempo, contação de histórias, adaptação 
de contos para crianças, entre outros assuntos vêm sendo objeto de estudos. Partindo 
destas considerações, esta comunicação tem como objetivo investigar o que os alunos 
pensam sobre os livros, se gostam de ler e qual é o grau de contato com os mesmos no 
início do processo de letramento. 
 

 

Materiais e métodos  
 

A metodologia utilizada é a de pesquisa bibliográfica. Para estudo teórico, debruçou-se 
em ABREU (2006), CAFÉ (2005), LAJOLO E ZILBERMAN (1999) dentre outros. Para a 
análise da opinião dos alunos, optou-se, primeiramente, em aplicar um questionário 
oralmente, sendo esta gravada e posteriormente transcrita. O processo, ainda em 
andamento, será conduzido da seguinte forma: serão realizados três encontros 
sucessivos, um a cada semana, com a turma de primeiro ano, de uma escola pública 
municipal, no município de Bandeirantes. A cada encontro, será realizada uma 
motivação sobre o tema “livro” – uma animação, uma história, uma ilustração que 
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envolva o tema. A partir dela, será iniciada uma discussão, a ser gravada em áudio, com 
os alunos, para posterior análise das falas por meio de retextualização. 
  

 

Resultados e Discussão  
 
Posterior à motivação sobre o livro, será iniciada uma discussão com os alunos, que 
estará norteada por um roteiro a ser seguido. O roteiro possui questionamentos que 
instigará o aluno a relatar como é a sua relação com o livro, entre outros 
questionamentos como, você tem livros em casa? Onde você empresta livros?  
A discussão será gravada e o resultado dela analisado através de uma retextualização. 
 
Conclusões  
 
A partir da revolução industrial as crianças começaram a ser vistas com outros olhos, 
até nesse momento elas eram tidas como adultos mirins. Juntamente com esse 
diferente modo de vê-las a educação para elas também foi se modificando. A literatura 
infantil foi surgindo com a necessidade de adaptar textos para as crianças. A produção 
de livros infantis vem ganhando grande relevância na indústria editorial brasileira, 
tornando-se num grande mercado econômico, com isso uma gama de obras tem sido 
produzida atualmente. Faz-se necessário considerar a relação afetiva que os alunos 
estabelecem os essas obras. 
Na fase do início do processo de alfabetização é de suma importância a presença do 
mediador entre a criança e o livro. Através dele o aluno que ainda não tem domínio da 
leitura entrará em contato com a narrativa, e começará a despertar o gosto pela leitura. 
Considerando a proposição feita por Ângela Barcellos Café (2005) sobre a atuação do 
professor, ela diz que as decisões e escolhas do professor terá repercussões na relação 
que a criança estabelecerá com a leitura, sobretudo para despertar a avidez desta é 
necessário mostrá-la que a leitura proporcionará a ela novas experiências e 
possibilitando o conhecimento do mundo.  
Em suma, a partir desta investigação pretendo conhecer melhor como é a relação 
afetiva do aluno com o objeto de conhecimento, tendo em vista que o início de 
alfabetização é a uma das fases em que aluno tem mais contato e gosto pela leitura. 
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