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Apresentação 
Trabalhar com literatura nem sempre é mágico e prazeroso como muitos devem pensar, 

pelo menos aqueles que amam ler. O lidar com o texto literário, de maneira acadêmica, 

de forma científica, nem sempre atrai os alunos à primeira lida, ainda mais os mais 

distantes desse hábito. Foi assim que iniciei a disciplina Panorama Histórico das 

Literaturas no curso de Biblioteconomia, na Universidade Federal do Pará, em 2022. O 

início de nossos contatos, entre professora e alunos, e entre alunos e textos, foi um tanto 

difícil, atribulado, desencontrado; porém, era preciso persistir para, quem sabe, cativar 

o público ali presente a descobrir a potência das artes e da literatura. Quando trouxe o 

texto literário em si, antes de qualquer teoria, e perguntei sobre suas experiências de 

leitura, não como estudantes apenas, mas como pessoas que possuem histórias, 

memórias e sentimentos particulares, foi quando nos encontramos, finalmente. Além 

disso, também propus leitura em sala de aula, provavelmente o único tempo destinado 

para a leitura literária em muitos li presentes. E fluiu. 

Este livro parte dessa experiência em sala de aula e de uma nova proposta para o 

trabalho final nas turmas em que ministrei a disciplina mencionada acima. O objeto 

livro, tão presente na vida profissional e pessoal de bibliotecários, tornou-se um 

instrumento para valorizar os seus escritos sobre outros livros, expondo suas impressões 

e pesquisas sobre as leituras previstas em sala, as quais irão transpor as quadro paredes 

do local, chegando para todo o público que se dispor a ler esta obra. 

O termo ‘clássico’ aqui está para além do que se considera ‘cânone’. Explico: Italo 

Calvino, em Por que ler os clássicos (2002) explicita que o uso do termo não se 

restringe a “distinções de antiguidade, de estilo, de autoridade” (pp. 13-14), e que, 

portanto, o “seu clássico é aquele que não pode ser indiferente e que serve para definir 

a você próprio em relação e talvez em contraste com ele” (p. 13), entre outras definições; 

assim, nossa acepção de ‘um clássico para si’ é de acolhimento para com os títulos que 

aqui os alunos expuseram, comentaram, recomendaram.  

Por que a literatura salva? Porque nela encontramos outros mundos, e encontramos a 

nós mesmos, além, também, de nos perdemos, em um ciclo de redescobrimento, magia 

e reflexão por meio das diferentes linguagens literárias.  

É dessa forma que apresento este livro, fruto do trabalho de todos os autores aqui 

mencionados, fruto do empenho e da disposição em abrir as portas de seus corações e 

de suas mentes para a literatura. De Édipo Rei a contos de visagens paraenses, é 

possível navegar em mares desconhecidos e (re) descobrir o amor pela leitura e pelas 

histórias fascinantes que os autores já escreveram. 

Convidamos você, caro leitor, a embarcar nessa jornada de mediação de leitura, neste 

livro metalinguístico, feito com carinho e atenção para novos e antigos amantes da 

literatura. 

 

Jeniffer Yara 

Professora e pesquisadora em Literatura





Édipo Rei (427 a.C.) 
O livro Édipo Rei foi escrito por Sófocles é uma peça de teatro grega que conta a trágica história 

de um rei que descobre que matou seu próprio pai e casou-se com sua mãe.  

A narrativa acontece na cidade de Tebas (Cadméia) na Grécia Antiga, e inicia quando a 

população de Tebas se reúne em frente ao palácio do rei Édipo, implorando ajuda de sua majestade. 

Diante do povo tebano, Édipo rei escolhe um sacerdote, ancião experiente, para falar em nome do 

povo. O sacerdote comunica ao rei sobre as crises de calamidades que a capital de Tebas vem sofrendo 

nos últimos tempos, e suplica ao rei para livrar a cidade dessa catástrofe. 

No entanto, Édipo, já ciente de todos os males que devastavam Tebas, já havia enviado seu 

cunhado Creonte ao oráculo de Delfos, no templo do Deus Apolo, para consultar uma resposta que 

poderia salvar a cidade de Tebas. Nesse exato momento, Creonte, depois de alguns dias, retorna com 

o oráculo dos deuses, e anuncia que o único meio de acabar com a desgraça que assola Tebas, é 

expulsar o culpado ou puni-lo com a morte o assassino do rei Laio, soberano, que reinou anteriormente 

nessa terra; e, infelizmente ainda se encontrava em Tebas. 

A partir das previsões do oráculo, Édipo rei começa uma investigação sobre o assassinato do rei 

Laio, bem como amaldiçoa o responsável pela morte do finado rei, seja quem for o homicida. Nesse 

percurso de elucidar o crime, Édipo rei, seguindo o conselho de Creonte, envia dois emissários para 

encontrar o vidente Tirésias, conhecido por desvendar os mais misteriosos segredos. 

Vidente Tirésias, velho e cego, chega ao palácio do rei guiado por um menino, e, a princípio, 

resiste em revelar quem foi o assassino do rei Laio, mas depois acaba proferindo que o miserável pela 

desgraça de Tebas era o próprio rei! Édipo, abismado com as acusações do vidente, faz zombarias e 

acusa-o de estar em conluio com seu cunhado para tirar o reinado. Creonte, enfurecido com as 

acusações formuladas pelo rei, tenta-se defender das suspeitas, mas é tachado como traidor e é expulso 

da cidade de Tebas. 

Rainha Jocasta, ao saber da previsão do vidente, procura acalmar Édipo, alegando que nenhum 

mortal ou deus pode prever o futuro; e cita o oráculo enviado ao rei Laio, mencionando que o destino 

do rei seria morrer vítima do próprio filho. Todavia, sabe-se que o rei Laio morreu assassinado em 

uma encruzilhada por salteadores estrangeiros; e o filho que tiveram, Laio amarrou as articulações dos 

pés; e ordenou que o atirasse montanha abaixo.  

Édipo, impressionado com o relato da rainha Jocasta, sente-se aflito; e a questiona, descobrindo 

a existência de um servo que sobreviveu à emboscada que vitimou o rei Laio; e ordena que o chame 

imediatamente ao palácio.  

No entanto, Édipo relembra sua morada em Corinto e de seus pais - Políbio e Mérope; e de um 

oráculo dizendo que era predestinado a unir-se em casamento com a própria mãe e a ser o assassino 

de seu pai; e depois de tais previsões horrorosas, sai de Corinto e procura-se exilar em outro lugar, e 

no meio do caminho encontra uma pequena comitiva monárquica, aonde começa uma briga, e, 

enraivecido, mata aquelas pessoas.  

Édipo rei sente-se cada vez mais angustiado e inquieto pelos últimos acontecimentos, e Rainha 

Jocasta, preocupada, pede aos deuses que o mantenha sensato das ideais. Eis que chega um mensageiro 

de Corinto informando sobre a morte de Políbio; a notícia em primeiro momento faz Édipo rei 

descartar a previsão que mataria seu pai. Mas o mensageiro acaba revelando que os progenitores do 



rei não eram seus verdadeiros pais! Assim como também diz que encontrou Édipo com os pés 

amarrados quando pequeno; e um servo do rei Laio o entregou.  

Então chega o servo sobrevivente escoltado por dois soldados do rei. O mensageiro de Corinto 

confirma que se trata do mesmo homem que cedeu a criança para ele. Édipo rei interroga o servo, que 

confirma que recebeu o menino no palácio do rei Laio, com a missão de deixá-lo morrer, devido uma 

profecia terrível do oráculo. E, depois de pressionado, o servo faz uma grande revelação afirmando 

que Édipo rei era aquela criança; e o assassino do rei Laio, para sua desgraça! 

Logo depois entra o emissário comunicando que a rainha Jocasta suicidou-se; e o rei Édipo 

arranca os próprios olhos. Por fim, Creonte retorna para cidade de Tebas, e torna-se rei; e atende ao 

último pedido de Édipo em relação as suas filhas. Contudo, deixa Édipo evadir-se sozinho da cidade 

Tebas.   

 

Por que ler Édipo Rei? 

Édipo Rei é um clássico da literatura mundial que deveria ser lido por diversos motivos, pois 

traz em seu enredo situações e questionamentos inerentes à vida do ser humano. A leitura da obra 

apresenta vários conflitos instigantes que contribuem para a evolução do homem enquanto ser humano. 

A obra literária leva-nos a refletir sobre a arrogância, observando-se a postura do Rei Édipo que 

se sente superior em relação às outras pessoas, pelo fato ter decifrado o enigma da Esfinge, apesar de 

ser considerado um bom rei. Trata-se também da injustiça, pois o rei Édipo acusa seu cunhado Creonte 

e o vidente Tirésias de conspiração para tirá-lo do poder; e acaba expulsando seu cunhado do reino, 

mesmo sem provas. 

Mas, a maior motivação para ler essa obra vem da fascinante e intrigante indagação da 

humanidade - a questão do destino, que intriga os maiores pensadores do mundo, há muitos e muitos 

anos e através de perguntas como: Será que nosso destino já está determinado antes mesmo de 

nascermos? Ou será que podemos mudar nossa história através de nossas escolhas?  

Questionamentos esses profundamente explorados por Sófocles, haja vista que a história se 

baseia do início ao fim pelas profecias reveladas pelo oráculo de Delfos. E apesar de todas as tentativas 

de fuga de seu destino, Édipo acaba cumprindo a profecia que fora traçada desde seu nascimento. 

 

O que é uma tragédia? 
A tragédia é um gênero literário que surgiu durante a Antiguidade Clássica. Este gênero era o 

primeiro e o mais apreciado entre a tripartição literária, a qual contava ainda com a poesia e a comédia, 

conforme descrito por Aristóteles. 

Existem quatro premissas nesse gênero literário. Primeiramente, na tragédia, a representação 

consiste em seres socialmente e moralmente superiores, entre os personagens principais destacam-se 

heróis, reis e homens importantes; em segundo lugar, há o componente da queda, uma mudança muito 

grande que transforma a felicidade em destruição e tristeza. A terceira premissa corresponde à 

consciência do herói trágico perante o destino, ou seja, a autocompreensão; e, por fim, a quarta 

premissa é o conflito central da tragédia, sempre inconciliável e não solucionável, em que sempre uma 

escolha é feita levando a um acontecimento catastrófico.  



Todas essas variáveis estão presentes no mito e tragédia do rei Édipo, visto que, não só ele, mas 

os outros personagens são pessoas importantes (reis e rainha). Ademais, Édipo sofre uma queda brusca, 

ao casar-se com sua mãe Jocasta; ao ver Tebas abatida por uma peste; da profecia do oráculo de Delfos 

tinha se comprido, e depois se cega. Assim como também se pode notar o terceiro componente, Édipo 

tinha consciência de seu destino, apesar de tentar fugir dele, mas, no fim o realizou; também perceber-

se a quarta premissa, a escolha de Édipo, de sair de Corinto para fugir da profecia, o levando ao 

encontro de seu pai Laio e à vitória sobre a esfinge, casando-se com sua mãe, Jocasta.   

 Além disso, são descritos por Kempinska (2013) três noções que seriam intrínsecas às tragédias: 

a catarse, o efeito causado pela tragédia e temor do entendimento da situação, presente na tragédia de 

Édipo; a hybris, uma ideia de excesso ou exagero, como a autoconfiança do Édipo em julgar-se capaz 

de desafiar o destino anunciado pelo oráculo; e, por fim, a noção de hamartia, uma falha de juízo, não 

necessariamente uma falha de caráter, mas ações feitas sem conhecimento certo; no caso de Édipo foi 

casar com a mãe e matar o pai.  

 

 

Para saber mais... 
O oráculo de Delfos 

Era um local mais sagrado da Antiguidade Clássica e dedicava-se especialmente ao deus Apolo, 

conhecido também como o deus do sol, da luz e da verdade. O oráculo de Delfos ficava localizado no 

topo do Monte Parnaso, sobre a antiga cidade de Delfos, na Grécia Antiga. No centro do oráculo foi 

construído um grande templo para o deus Apolo, onde os gregos buscavam a sabedoria e a verdade 

para as mais diversas situações na vida. 

 

A Esfinge 

Uma criatura mitológica em forma híbrida entre uma mulher, leão e pássaro. A esfinge ficava 

posicionada em cima de uma pedra em frente da cidade de Tebas, e quem passasse por ela tinha que 

responder ao seu enigma. A criatura mística sempre começava a indagar o desafiante com a famosa 

frase: decifra-me ou te devoro.  

 

Curiosidades 
Para ser tornar rei, Édipo desvenda o enigma da Esfinge que era: o que é que de manhã tem 

quatro patas, de tarde tem duas e de noite tem três? Com a resposta de Édipo, a Esfinge se joga do 

penhasco e morre. Qual foi a resposta de Édipo? Caro leitor, descubra a resposta lendo o livro. 

Édipo Rei é uma peça teatral escrita por Sófocles por volta de 427 a.C. Aristóteles, discípulo de 

Platão, considerado um dos mais importantes filósofos da humanidade, tratou a obra como o mais 

perfeito exemplo da tragédia Grega. A obra Édipo Rei teve sua primeira apresentação em Atenas, 

capital da Grécia. O texto foi elaborado para um concurso, todavia, a obra de Sófocles ficou em 

segundo lugar, derrotado por um drama, hoje pouco conhecido, do autor Filocles. 

Na Psicologia, Freud sublimou o mito de Édipo a um dos pilares da psicanálise clássica, através 

do complexo de Édipo, que significa o conjunto de desejos amorosos e hostis que o menino quando 



criança experimenta em relação a sua mãe. Apesar de muito discutido na Psicologia e na Psicanálise, 

é uma teoria científica não aceita por precisar de evidências científicas. Hipoteticamente, o fenômeno 

psicológico ocorre também com as meninas em relação ao pai, mas, a este fenômeno é dado o nome 

de complexo de Electra. 

 

 

Texto 
Alice Emily de Araújo Farias | Bernadete Sanches Crescencio |  

Camila Chaves Amaral | Fabio Mauricio Lopes Costa |  

Jorge André Costa Vieira | Marcia Monica Bomfim Cruz





Tristão e Isolda (1900) 
O livro que narra o romance de Tristão e Isolda, em prosa, se divide em doze capítulos (145 

páginas): A trama relata a trágica história de amor proibido entre Tristão (sobrinho e fiel cavaleiro do 

Rei Marc da Cornualha) e a princesa da Irlanda, Isolda, a loura.  Tristão, logo ao nascer, tem sua vida 

marcada pela dor, devido à morte de seu pai (Rivalen, rei de Loonnois) antes de seu nascimento, em 

batalha por seu reino e, em seguida, à morte de sua mãe, Blanchefleur, logo após o seu parto. Tristão, 

órfão, foi criado e salvo da morte pelo leal marechal Rohalt, homem de grande confiança de seu pai. 

Já na juventude, Tristão é sequestrado por comerciantes e abandonado à sua própria sorte em terras da 

Cornualha, onde conhece o Rei Marc, e, posteriormente, descobre que trata-se de seu tio de sangue. 

Tristão, ao descobrir a sua verdadeira origem, em um de seus primeiros feitos heróicos como membro 

da corte de seu tio Marc, aceita duelar contra o gigante Morholt, a fim de libertar seu tio de um antigo 

débito com a Irlanda. Conhecido por ser um bravo e astuto guerreiro, Tristão vence o duelo, entretanto, 

é seriamente envenenado pela espada de seu adversário. Fica à beira da morte e como último pedido, 

roga aos amigos que o lancem ao mar num barco, para mais uma vez ficar à mercê de sua sorte. Por 

força do destino é levado até a Irlanda, onde é encontrado, curado e salvo por Isolda. 

Ao voltar da Irlanda para corte do rei Marc, Tristão desperta a inveja e a ira de quatro barões 

(Andret, Guenelon, Gondoine e Denoalen), homens desleais que o odiavam e não queriam que o rei 

deixasse seu trono a Tristão. Estes tentam então convencer o rei a casar-se e  Marc se compromete em 

dar uma resposta em 40 dias. Um fio de cabelo dourado deixado por uma andorinha fez com que o rei 

Marc tomasse sua decisão; casar-se-ia com a dona daquele cabelo. De pronto, Tristão reconheceu a 

quem pertencia e prometeu a seu tio buscá-la. Chegando então ao destino, soube que aquele que 

derrotasse um horrendo dragão que assolava aquele reino, desposaria a bela Isolda. Assim procedeu e 

Tristão derrotou o dragão, porém, renunciou a princesa por fidelidade ao seu tio e assim a trouxe para 

Cornualha, conforme havia prometido ao rei. 

Durante a viagem de volta ambos bebem (acidentalmente) uma poção que a rainha, mãe de 

Isolda, havia preparado em segredo para a filha beber com seu futuro marido, para que ambos se 

apaixonassem. Ao chegar às Cornualhas, Isolda casa-se com o rei, mas devido ao efeito da bebida, 

somente ama a Tristão e ambos vivem essa paixão avassaladora. No decorrer da trama, Tristão e Isolda 

enfrentam diversas situações e tribulações na intenção de estarem sempre juntos, porém, em 

determinada passagem do livro, eles são descobertos e Tristão é condenado ao exílio do Reino. 

Fugindo de sua dor, o herói Tristão parte sem rumo a diversas aventuras, servindo a vários senhores 

em diversos reinos, até chegar a terras da Bretanha onde, por bravura, recebe a mão de outra mulher, 

de mesmo nome de sua amada, porém, não com o mesmo sentimento. 

No final do livro. após mais uma batalha, Tristão fica novamente gravemente ferido, dessa vez 

em leito de morte e deseja ver sua amada Isolda, a loura, pela última vez. Entretando, sua atual mulher 

Isolda, das mãos brancas, ao ouvir seu último desejo, às escondidas encolerizou-se. Tristão definhava 

enquanto esperava ansiosamente a volta de seu amigo com sua amada, quando este finalmente regressa 

em sua embarcação, Isolda, das mãos brancas, com ciúmes, engana a Tristão, ao fazer com que este 

acreditasse que sua amada não se encontrava na embarcação. Tristão não suporta tal fato e morre de 

desgosto. Isolda, a loura, ao chegar e ver o corpo de seu amado lamenta o ocorrido, o abraça e morre 

junto a Tristão.  

 



Por que ler Tristão e Isolda? 
 

Apesar de ser um clássico bastante antigo, observa-se claramente nesta obra um marco histórico 

no desenrolar da narrativa, em que fatos concretos evidenciam uma série de características culturais 

daquela época, permitindo, assim, observar como a mente humana funcionava até mesmo antes da 

Idade Média. 

Por meio dessa leitura percebe-se o quanto as pessoas eram voltadas ao misticismo e tinham suas 

vidas comparadas sempre com a razão versus emoção e também com elementos simbólicos (mar, 

dragão, monstro, espada envenenada e etc.). 

A doutrina cristã direcionava as pessoas de acordo com os interesses e dogmas da Igreja. Durante 

a leitura isso fica claro, ao se misturar a tradição céltica com a história da tradição cristã, evidenciado 

quando Tristão demonstra ir no sentido inverso dessa tradição cristã, fazendo da sua jornada, apesar 

de heróica e destemida, também uma jornada de afastamento da sociedade, ou seja, de tudo aquilo que 

a doutrina impõe. 

A moral da doutrina cristã é justamente implantar na sociedade que se você se deixar levar por 

elementos da natureza, pelo amor, antes do compromisso, antes da responsabilidade, você nunca irá 

encontrar sua felicidade, ou seja, a religião tentando ser implantada sobre o que naquela época estava 

mais vigente. 

 

Para saber mais 
Assim como várias obras clássicas da literatura mundial, Tristão e Isolda ganhou uma adaptação 

para o cinema em 2006. Dirigido por Kevin Reynolds, com roteiro de Dean Georgaris baseado na 

lenda medieval. No papel de Tristão, o escolhido foi o conhecido ator James Franco, como Isolda, a 

belíssima atriz Sophia Myles. Em primeira análise, é possível que a lenda de Tristão e Isolda tenha 

inspirado e influenciado outras grandes obras, que igualmente apresentam finais trágicos: Romeu e 

Julieta, de William Shakespeare, e o romance de Lancelot e rainha Guinevere, esposa do rei Artur. 

 

Curiosidades 
Há várias versões desse clássico, que na realidade se trata de uma compilação de trechos da 

história (em verso e em prosa), aqui narrada pelo escritor francês Joseph Bédier no século XIX. Joseph 

Bédier estudou as diferentes versões de Tristão e Isolda no século XIX. O texto é escrito em prosa, as 

versões anteriores eram em versos e não eram completas, datam desde o século XII, sendo a de maior 

destaque a de autoria de Béroul (trovador do século XII, França). 

Os povos Celtas (onde a lenda tem origem) não desenvolveram a escrita, portanto, não há 

nenhum registro escrito por esse povo. Suas tradições, lendas e histórias vinham da tradição oral. 

Assim os registros mais antigos existentes são do século XII, na França. Nesse período considera-se 

que o Cristianismo já havia chegado por lá. 



É possível também visualizar no cinema brasileiro a história de Tristão e Isolda no filme 

Romance (2008), no qual os amantes Ana (Letícia Sabatella) e Pedro (Wagner Moura)  vivem esse 

amor impossível nos palcos do teatro, bem como apresentam uma adaptação dessa história épica no 

contexto do nordeste brasileiro do século XX, instigando  mais pessoas a conhecerem, de forma 

criativa e envolvente, essa história de amor que atravessa os séculos. 

 

Texto 
Cleomar Correa Ramos | Elivane Nazaré Soares de Sousa |  

Ellen Cristina dos Remédio Nascimento Cardoso | João Victor Granhen de Carvalho |  

Marcos Paulo Pereira Maciel





Os Sofrimentos do Jovem Werther (1774) 
O livro Os sofrimentos do jovem Werther está dividido em duas partes, com tons de narrativas 

diferentes, enquanto na primeira temos descrições sobre a natureza, as relações entre as pessoas da 

cidade e o encantamento com a vida, na segunda já se tem um tom mais obscuro, à medida que o amor 

de Werther aumenta e não é correspondido. 

A história baseia-se na troca de cartas de Werther e seu amigo Guilherme, nessas cartas Werther 

retrata de sua viagem para uma cidade pequena e pacata, a fim de cuidar de uns negócios de família. 

Nas cartas, Werther conta sobre a paisagem, as crianças, as pessoas, o quanto está admirado por aquele 

lugar, com a beleza da natureza. Suas primeiras cartas se resumem a Werther expressando sua 

admiração pelo lugar. Com sua chegada, Werther passa a ser convidado a eventos, conhece pessoas da 

sociedade burguesa. Werther é convidado para um baile no campo, a caminho desse baile ele conhece 

uma belíssima jovem, chamada Carlota S. 

Imediatamente, Werther fica encantado pela moça, mas logo os amigos o alertam, é uma moça 

já prometida a casamento a Alberto. Sabendo que o sentimento dele por Carlota era impossível, tentou 

tê-la como amiga, mas o sentimento foi se tornando muito mais forte, o que foi se tornando uma 

obsessão. A partir de então, Werther não conseguia mais pensar em nada, principalmente por saber 

que seu amor não era correspondido. 

As cartas escritas são repletas de esperança, entusiasmo, alegrias passam a dar espaço para 

tristeza, desilusão e angústia, passando a ter um tom sombrio, melancólico e dramático. Werther muda 

totalmente. Não aguentando mais sentir e ver sua amada com outra pessoa, Werther decide se mudar 

de cidade por um tempo, e depois de um período ele retorna, já com Carlota e Alberto casados, notícia 

que deixa Werther perturbado. Decidindo pôr fim a esse sentimento de dor, Werther toma uma decisão, 

embora essa decisão não seja a mais sensata talvez, a decisão de tirar sua própria vida. 

 

Por que ler Os Sofrimentos do Jovem Werther? 
Tratando-se de um romance epistolar, Os sofrimentos do jovem Werther causou impactos na 

época de sua publicação e tornou-se inesquecível na literatura, inaugurando o Romantismo na 

Alemanha. Para os interessados em Romantismo, o livro é repleto de melancolia e intensidade 

emocional que a personagem apresenta nas cartas trocadas com um amigo íntimo. É exposto através 

de situações vividas pelo protagonista críticas à sociedade daquele período, assim como a exaltação 

da natureza e o efeito que ela tem em Werther. 

Carlota, alvo de seu amor supostamente não correspondido, é a própria imagem de perfeição e 

pureza desejada em uma mulher, representando o ideal feminino. A história tem vários trechos repletos 

de religião e filosofia, que envolvem o leitor nos debates presentes no texto, assim como toda angústia 

que muitas vezes contém. 

A obra é muito bem recomendada por se tratar de um clássico que teve sua grande importância 

na literatura mundial, entretanto, pode haver alguns “gatilhos” a leitores mais sensíveis a determinados 

assuntos tratados no livro. 

 

 



O que é um romance epistolar? 
O romance epistolar é um estilo de escrita em que o autor conta a história a partir de uma sucessão 

de cartas trocadas pelos personagens principais, dessa forma, dando uma síntese na evolução do 

enredo. O romance epistolar é uma técnica bem interessante para dar voz aos personagens e conferir 

mais profundidade e aproximação com o leitor. Nesse estilo, o autor pode explorar diversas formas em 

criar uma identificação com o personagem, de limitar o acesso do leitor a determinados pontos da 

narrativa, de aumentar a subjetividade da mensagem que ele quer passar, etc. O gênero oferece muitos 

recursos para ‘dar o tom’ de uma história e ainda é uma das técnicas mais interessantes da literatura. 

O livro Os sofrimentos do jovem Werther mostra essa construção baseada no romance epistolar no 

qual a história se constrói através de cartas enviadas ao seu amigo Guilherme relatando seu sofrimento 

por Carlota.  Outro romance epistolar famoso é Drácula, escrito pelo irlandês Bram Stoker e publicado 

em 1897. 

 

Para saber mais 
Para conhecer a história através das telas, temos o filme Goethe!, com a narrativa baseada na 

vida do escritor. Lançado em 2010, e dirigido por Philipp Stölz, o filme alemão mostra os conflitos 

que o jovem Goethe passou em sua juventude, especificamente no período em que escreveu Os 

sofrimentos do jovem Werther. 

Com atores carismáticos e uma fotografia que retrata uma Europa pré-século XX, em pouco mais 

de uma hora o filme leva os espectadores a se ambientarem no período em que o livro foi escrito e 

mostra o impacto que a história causou na época.     

 

Curiosidades 
O autor alemão, Johann Wolfgang Goethe, publicou o livro em 1774 com apenas 24 anos de 

idade, e levou apenas quatro semanas para escrever sua obra de maior destaque na literatura do 

movimento romântico. Durante esse período Goethe se manteve isolado no seu quarto dedicando seu 

tempo a escrever.  

Há sinais de que o romance seja autobiográfico.  

Na época da sua publicação, a história trouxe uma grande comoção e influência entre os jovens 

pela intensidade descrita do amor não correspondido, muitos se reuniam para comentar sobre a leitura 

do livro e começavam a imitar as mesmas roupas do protagonista, com calças amarelas e colete azul. 

A história do amor impossível na obra, com um final trágico do personagem, desencadeou uma 

série de suicídios nesse período e em muitas regiões, clérigos censuraram o livro pelos fortes 

acontecimentos que ocasionaram devido a sua leitura entre as pessoas de pouca idade. De tão 

significativo esse fenômeno se tornou, que na psicologia essa situação foi descrita como o efeito de 

Werther, que se refere aos numerosos casos de suicídios por um caso específico. 

 



Texto 
Adriane dos Santos Margalho | Amanda Thais Ferreira Mota |  

Juliana Ferreira Silva | Larissa Cristine Queiros Barros | Larissa Silva dos Santos 





Madame Bovary (1857) 
O livro possui 334 páginas e está dividido em 3 partes:  

A primeira parte é iniciada com uma breve história sobre Charles, um rapaz sem muitas ambições 

e disposto a realizar aquilo que os pais lhe propunham, se tornar um médico. Por ser um rapaz quieto, 

ele sofre chacota por parte de seus colegas de escola. Mais tarde ele se vê em um casamento arranjado 

pela mãe, com uma mulher rica e mais velha do que ele, o temperamento da mulher era nocivo, sendo 

bem ciumenta e controladora.  

A vida de Charles muda ao fazer atendimento a um senhor que estava com a perna quebrada, a 

filha deste senhor se chama Emma, logo, ele se vê apaixonado por ela. A primeira esposa de Charles 

morre, então ele se encontra em liberdade para casar com sua nova paixão, mesmo sendo outro 

casamento arranjado dessa vez Charles se encontra mais feliz, e em um ano ele está casado novamente. 

Emma por ser leitora de romances e uma mulher muito sonhadora, cria altas expectativas para o 

casamento, porém essas expectativas não são atendidas, pois Charles continua sendo um homem 

monótono e pacato, dessa forma o tédio se torna companhia de Emma.  

A história tem uma reviravolta após o casal ser convidado para um baile na casa de um Marquês, 

Emma se vislumbra com tal acontecimento e com as coisas que presenciou naquela noite, logo deseja 

ter o mesmo estilo de vida.  

A segunda parte do livro apresenta Emma grávida, ela e o marido se mudam de cidade na 

tentativa de deixá-la mais feliz. Ela conhece um rapaz chamado Leon e eles se apaixonam, porém ela 

prefere não corresponder a essa paixão. Ela dá a luz a uma menina chamada Berthe, o que a deixa 

totalmente insatisfeita, pois seu desejo era ser mãe de um menino. Essa pobre criança é desprezada 

pela mãe que a deixa com uma ama de leite até completar um ano de idade. Leon se muda de cidade 

para estudar e Emma se sente sozinha, e extremamente infeliz. Em seguida ela conhece Rodolphe, ele 

se interessa por sua beleza e seus modos. Assim, Emma se vê apaixonada e começa a tomar decisões 

precipitadas, inclusive o interesse em fugir com ele, mas Rodolphe apenas a usa e decide abandoná-la 

e fugir sozinho. Outra vez Emma se encontra em profunda infelicidade.  

A terceira parte do livro Emma reencontra Leon, dessa vez ela se entrega à paixão, mas logo se 

vê insatisfeita novamente. A partir desse momento as contas chegam, começam as cobranças por 

Emma ter contraído muitas dívidas a fim de preencher o vazio que sentia e querer manter uma vida 

que não lhe cabia. Com profundo desespero Emma decide então pôr fim à vida. Após a morte de 

Emma, Charles herda as dívidas, a infelicidade de ser viúvo novamente, e descobre os adultérios da 

esposa, com tudo isso ele acaba morrendo, talvez de desgosto. A filha então órfã, vai morar com uma 

tia. 

Por que ler Madame Bovary? 
Primeiramente porque é um clássico, e um clássico de tirar o fôlego, Madame Bovary é para o 

leitor que adora ser instigado a curiosidade.  

Outro motivo é por se tratar de um assunto atual tanto para a época em que foi escrito quanto 

para os dias atuais em que a sociedade é dependente e adepta cada vez mais do consumismo, onde 

impera a supervalorização do que pertence ao outro. O livro aborda questões tais quais o adultério, o 



consumismo desenfreado, a comparação e idealização da vida perfeita e o suicídio, e é isso que o torna 

um romance realista.  

Como maior parte dos romances realistas do século XIX, esta obra aborda a vida daquela época, 

em especial da sociedade burguesa, da qual o autor fazia parte, trazendo críticas à sociedade 

conservadora e comportamentos não habituais daquela época.  

 

O que é um romance realista? 
O romance realista traz à tona a vida real, com suas lacunas e falhas da sociedade que se diz ser 

baseada na moral e bons costumes principalmente da sociedade burguesa, desmontando as idealizações 

e mostrando os problemas de uma vida imperfeita (aliás, não existe vida perfeita). Algumas das 

características mais observadas em romances realistas são a miséria, conflitos familiares, adultério e 

fracasso social. A crítica social que envolve o enredo desse tipo de romance é justamente mostrar o 

quanto o “viver de aparências” perante a sociedade, pode ser perturbador, por isso, está ligado à 

psicologia comportamental.  

Para saber mais… 
Madame Bovary possui várias adaptações cinematográficas. A mais recente é da diretora Sophie 

Barthes, lançado em 2014 e traz a história suprimida de Madame Bovary, mas não menos interessante, 

mostra como Emma era jovem e sonhadora, fugia de sua realidade através das compras que lhe 

trouxeram endividamentos e através de seus relacionamentos extraconjugais. Traz uma versão mais 

amena da história, omitindo alguns pontos e acontecimentos relevantes do livro, ainda assim, é uma 

adaptação para se apreciar e conhecer uma parte da história de Emma.  

Madame Bovary, teve os personagens bem construídos, com sentimentos tão realistas que deu 

origem ao termo Bovarismo. Se trata da pessoa que deturpa sua própria realidade para tentar satisfazer 

as suas expectativas e idealizações.  

 

Curiosidades 
Gustave Flaubert demorou cinco anos para concluir essa obra, o autor se correspondia com sua 

amante detalhando quantas páginas ou linhas tinha escrito. Madame Bovary não foi a primeira obra 

do autor, sua primeira obra foi lida para um grupo de amigos, os quais lhe aconselharam a esquecer o 

que tinha escrito e começar algo novo inspirado em coisas mais atuais, a inspiração surgiu da notícia 

de um suicídio.  

Por se tratar de um assunto delicado para época em que foi escrito, tanto Flaubert quanto o editor 

foram processados e acusados de causar danos à moral e aos bons costumes. Foram absolvidos e o 

livro fez e faz grande sucesso.    

 
 

 



Texto 

Brenda da Silva Monteiro | Emanueli Nascimento da Costa | Priscila Santos | 

 Janaina Vaz | Vitória de Miranda | Yândala Costa. 





 

Senhora (1875) 
Senhora é um dos últimos livros publicados por José de Alencar, em 1875. Apesar de ser uma 

obra de ficção, a trama ocorre no Brasil no final do século XIX, nela, Alencar critica os costumes e 

valores da população carioca.    

Na primeira parte somos apresentados a Aurélia Camargo, uma moça abastada que apreciava 

bailes, como se trata de uma jovem órfã, estava sempre na companhia de Dona Firmina Mascarenhas. 

Devido à sua grande fortuna, Aurélia acreditava que as pessoas que se aproximavam dela eram 

alpinistas sociais que almejavam apenas sua herança. Com o passar do tempo, Aurélia passa a 

questionar-se sobre seu destino. É quando entra em contato com o seu tio, o Sr. Lemos, para que 

proponha um casamento entre ela e o noivo de Adelaide Amaral, Fernando Seixas. Fernando, que fazia 

parte de uma família pobre e buscava ascender socialmente através do casamento, não hesitou ao ouvir 

a proposta de Lemos aceita o noivado, recebendo uma parte do alto dote sem ao menos conhecer a 

futura noiva. No entanto, ao ser apresentado à sua noiva, Fernando percebe que se trata de Aurélia, 

uma jovem que havia rompido um noivado para engatar um relacionamento com Adelaide Amaral, 

pois ela era considerada mais rica. Após a cerimônia de casamento, Aurélia acusa o marido de ser um 

oportunista, um vendido.  

Na segunda parte, somos apresentados à história de Aurélia, filha de Dona Emilia e Pedro 

Camargo. Sendo o filho bastardo de um fazendeiro rico, Pedro Camargo resolve casar com Dona 

Emília sem a permissão do pai. Com isso, sua filha acaba por não ter contato com o avô paterno, já 

que alguns anos depois Pedro acaba falecendo. Após a morte do marido e do filho, Dona Emília passa 

então a criar a filha sozinha com os frutos de seu trabalho como costureira. Nesse ínterim, encoraja 

Aurélia a permanecer sempre à mostra em sua janela, com o intuito de arrumar um pretendente.  Com 

isso, Aurélia consegue vários admiradores, já que era dotada de uma beleza estonteante, no entanto,   

acaba se apaixonando por Fernando Seixas, um rapaz de poucas posses, com uma mãe e duas irmãs 

para sustentar; eles ficam noivos, porém, Fernando, interessado somente no dinheiro, decide terminar 

o relacionamento com Aurélia, pois ao se dar conta que ao casar com uma moça pobre teria que abrir 

mão de seus luxos, engata um noivado com Adelaide Amaral, uma jovem com um dote considerável 

que oferecia um futuro mais promissor. Seu avô, Camargo, entra em contato e deixa sua fortuna para 

a única neta, tornando Aurélia uma moça abastada. Com a morte de Dona Emília, Aurélia passa então 

a ser acompanhada por D. Firmina e seu tio, Sr. Lemos, torna-se seu tutor.  

Na terceira parte passamos então a conhecer a rotina matrimonial de Aurélia e Fernando. O casal 

passa a viver uma vida de aparências em que frequentam bailes e trocam carícias e gentilezas entre si, 

andam de mãos dadas e agem como qualquer casal recém-casado ao estarem entre amigos. No entanto, 

dentro de casa a situação diverge, já que o casal passa a trocar farpas e acusações, fazendo com que 

Fernando busque satisfazer todas as vontades de Aurélia pois a vê como sua dona, ocasionando em 

sua busca para pagar o dote pelo qual vendeu. Porém, apesar de todo antagonismo entre os dois, é 

possível observar uma tensão sexual constante entre eles, mas, devido ao orgulho, o casal acaba por 

não se relacionar. É quando a transformação de Fernando se torna mais evidente, o jovem passa a 

recusar os prazeres luxuosos que ansiava no início da trama, buscando se aplicar em seu trabalho como 

servidor público. Logo após finalizar um negócio bastante lucrativo, Fernando consegue arrecadar a 

quantia necessária para pagar o valor total a Aurélia. Vendo a mudança no caráter de Fernando, Aurélia 

decide então mostrar seu testamento feito no dia do casamento, em que deixava sua fortuna para o 

marido. Após declarar seu amor para Fernando, o casal decide consumar o casamento e finalmente se 

tornam um casal enamorado.  

 

 



 

Por que ler Senhora? 
Senhora foi um dos últimos livros de José de Alencar, publicado três anos antes de sua morte, 

o romance narra a relação de Aurélia e Fernando na cidade do Rio de Janeiro no século XIX, e é uma 

crítica ao casamento por interesse, o dote e a hipocrisia da época. 

Através dos diálogos dos personagens cheios de ofensas e ironias é possível notar a crítica do 

autor em relação às contradições presentes na sociedade da época. A obra faz um retrato da corte. O 

que nos faz pensar sobre os valores e comportamento social na segunda metade do século XIX, mesma 

época que o escritor viveu. Alencar como autor romântico que era, explora a narrativa do amor capaz 

de transformar, redimir, perdoar.  

 

O romance romântico brasileiro 
Após a racionalidade baseada no Iluminismo, muito difundida no pensamento e nas artes 

clássicas da Europa, no início do século XIX, o Romantismo ganha notoriedade como movimento 

artístico que dá atenção aos sentimentos e ao subjetivismo do sujeito, focando na intuição, imaginação 

e emoção. Com influências do movimento alemão conhecido como Sturm und Drung e baseado nos 

ideais revolucionários franceses, há a ascensão de um protagonista não convencional, cujo foco 

narrativo é voltado para seus sentimentos e pensamentos. O Romantismo ganha ares na poesia, mas 

também no romance: Os sofrimentos do jovem Werther, de Johaan Wolfgang von Goethe, é um dos 

grandes expoentes dessa escola literária. 

No Brasil, o Romantismo se estabelece inicialmente com temática nacionalista, à procura de uma 

identidade nacional que possa dar voz à literatura brasileira. Em sua primeira fase, o Romantismo 

brasileiro teve na poesia nomes como o de Gonçalves Dias, mas é no romance que a influência de José 

de Alencar se perpetua. Obras como O Guarani mostram esse desejo pela construção da identidade 

de um herói e de um imaginário nacional. Além disso, a temática amorosa (muito intrínseca à ideia de 

subjetivismo e valorização dos sentimentos) também é encontrada em romances como Senhora, que 

ganham o apreço de um público leitor por meio dos folhetins, formato serializado publicado em jornais 

da época, o que possibilitou alcançar um público leitor urbano muito maior. 

Essa literatura dos folhetins, à época muito vinculada aos estereótipos de "literatura de 

entretenimento", é vista com certo preconceito pelas altas elites letradas, mas serviu de palco para a 

publicação de muitas obras, as quais, hoje, mais de 200 anos depois, são romances clássicos da 

literatura brasileira, de autores como Joaquim Manuel de Macedo, Machado de Assis, Manuel Antônio 

de Almeida e também José de Alencar. 

 

Para saber mais 
Gilberto Braga adaptou o romance Senhora para uma telenovela, a trama foi exibida no horário 

das 18h, de 30 de junho a 17 de outubro de 1975. Foi a primeira novela colorida exibida pela Rede 

Globo no horário das 18h. A novela contou com a direção de Herval Rossano, e supervisão de Daniel 

Filho.  

Há também um filme brasileiro baseado no romance Senhora, de 1976, dirigido por Geraldo 

Vietri, tendo como elenco: Elaine Cristina, Paulo Figueiredo, e Flávio Galvão. 

 

Curiosidades 



 

José Martiniano de Alencar nasceu em 1829, no bairro de Mecejana, localizado no estado do 

Ceará, mudou-se para o Rio de Janeiro junto com sua família em 1830, aos 14 anos mudou-se para 

São Paulo, onde mais tarde iria cursar Direito. Morreu aos 48 anos em 1877 no estado do Rio de 

Janeiro, em decorrência de tuberculose. Era filho de José Martiniano de Alencar e Ana Josefina. 

José de Alencar cursou Direito de 1845 até 1850, e logo começou a trabalhar como advogado, 

porém, sua grande paixão era a literatura. Ele trabalhou como advogado, cronista, redator, jornalista, 

escritor e deputado provincial pelo Ceará. Destacou-se como um grande romancista da literatura 

brasileira 

Suas obras foram:  Cartas de Erasmo (1865);  Cinco Minutos (1856); Cartas Sobre a 

Confederação dos Tamoios (1856);  Verso e Reverso (1857);  Guarani (1857); A Viuvinha (1860);  

As Minas de Prata (1862-1864-1865); Lucíola (1862); Diva (1864); Iracema (1865);  O Juízo de 

Deus (1867);  O Gaúcho e a Pata da Gazela (1870); O Tronco do Ipê (1871); Sonhos d´Ouro e Til 

(1872); Alfarrábios (1873); A Guerra dos Mascate (1873-1874); Ubirajara (1874); Ao Correr da 

Pena (1874);  Senhora, O Sertanejo e O jesuíta (1875). 

 

 

Texto 
Diva Travassos Alves | Érika Araújo Dias | Karoline de Jesus Vieira Rodrigues |  

Romulo Eduardo Sousa da Silva | Tatiana Nunes Alves 



 



 

A metamorfose (1915) 
O livro está dividido em três capítulos, no primeiro capítulo é quando tudo acontece, a 

transformação de Gregor Samsa, personagem principal da história. Um rapaz que trabalhava como 

caixeiro viajante e que, apesar de não gostar de seu trabalho e nem do seu chefe, era quem dava o 

sustento e conforto para a família. Em uma certa manhã, Gregor acorda e percebe que seu corpo já não 

era o mesmo, pois havia se transformado em um inseto.  

Neste primeiro capítulo a narrativa vai demonstrando a realidade da nova vida de Gregor e a 

reação da família com o seu novo corpo. Tudo muda a partir desse momento, ele passa a lidar com a 

não aceitação dos seus familiares, com o desprezo deles, principalmente em relação ao seu pai, e apesar 

de ter se transformado em um inseto, ele continuava tendo os mesmos pensamentos e emoções, apesar 

de sua forma física não ser mais a mesma, os sentimentos dele ainda eram de um ser humano. 

Já no segundo capítulo, o autor vai descrever Gregor mais adaptado a sua nova forma, como que 

ela passou a se adaptar ao seu quarto, pois toda a narrativa ocorre nesse ambiente. Também vai mostrar 

como passou a ser a relação dele com sua irmã ,Gorete, que apesar de sentir um certo medo, ainda 

nutria um carinho por ele, passando a cuidá-lo.  

O convívio familiar já não existe mais para Gregor, que passa a se contentar em apenas ouvir as 

conversas e movimentos dos familiares dentro de casa, e, assim, ele passa a explorar mais o ambiente 

de seu quarto, porém sua irmã decide tirar alguns móveis para facilitar a sua locomoção, mas, apesar 

de tudo, cada dia ele passa a se sentir mais desprezado e ficar mais e mais isolado, passando a não se 

alimentar mais direito. 

No último capítulo tem-se Gregor já está bem mais debilitado, porém, ele, numa certa noite, 

acaba causando um alvoroço em sua casa, tanto para a família quanto para os três inquilinos que 

alugavam um quarto no apartamento. Enquanto ouve sua irmã tocar violino na sala para todos, ele sai 

do quarto e vai se aproximando, até que é avistado pelos inquilinos e causa um certo desentendimento 

do pai com os hóspedes e, assim, sua irmã, que até então era a única que ainda se dispunha a ir em seu 

quarto, limpar e levar seu alimento, acaba se revoltando com ele, achando que seria bom se livrar 

daquele inseto, pois ela não o considerava mais como seu irmão. 

Naquela mesma noite, depois que Gregor voltou para seu quarto e ficou ali no chão sem força 

para se sustentar e agir, ele morre de forma triste e desprezado.  

Pela manhã, com a chegada da faxineira, ao perceber que ele está morto, ela avisa a família que, 

ao se deparar com a cena, percebe o quanto ele estava magro, mas logo os pais e irmã de Gregor 

retornam para seus quartos; o pai expulsa os locatários do apartamento e, em seguida, começam a 

planejar a tirar o dia de folga, de imediato a mãe e a filha tratam de escrever cartas para se justificarem 

no trabalho.  

A faxineira, que já estava de saída, falou que eles não precisavam se preocurar, pois ela já tinha 

se livrado do corpo de Gregor. Neste dia a família decidiu sair para passear e fazer novos planos. 

 

Por que ler A Metamorfose? 
Franz Kafka é bastante enfático em suas obras ao retratar a ansiedade e a alienação do homem 

do século XX. Em seu livro A Metamorfose, por exemplo, o autor consegue prender atenção do leitor 

desde o início da trama, quando o famoso Gregor Samsa, caixeiro viajante, ao acordar, percebe-se 

transformado em um monstruoso inseto verminoso, sem saber o porquê dessa metamorfose, em que, 

a partir daquela manhã, tem sua vida mudada sem saber o motivo, e sem saber como se defender do 

que estava vivendo, vivendo em condição parasitária. Gregor passa a ser a centralidade na família, e a 

partir daí vem a reação de cada membro familiar, mediante a nova situação que estavam inseridos para 



 

sobreviver, seja ela no âmbito físico, psicológico e financeiro, ou seja, como e qual seria a melhor 

maneira de se adaptar a essa transformação sem que o modo de viver dos pais e da irmã fosse alterado. 

No decorrer da leitura, várias são as perguntas que o autor consegue inserir na cabeça de quem está 

lendo, assim como aguça a imaginação do leitor de como será o desfecho da história, se será o que se 

espera ou não. 

Por ser também um clássico da literatura mundial, cuja leitura e reflexão, interessa e desperta 

uma certa curiosidade, é uma narrativa que te traz diversas interpretações em relação familiar e social, 

A Metamorfose é uma reflexão da sociedade, a qual mostra o isolamento de um ser, ou seja, isolado 

do seu meio, não aceito devido a sua condição social. 

 

Para saber mais 
Franz Kafka também foi autor de muitas outras obras, além de A Metamorfose, que é um 

clássico da literatura, foi autor de O Processo, de 1925, Carta ao Pai, escrito em 1919, O Castelo, 

publicado em 1926, Um Artista da Fome um conto que foi publicado em 1922 e 1924 e O 

Desaparecido ou Amerika, de 1927. Essas são as principais obras de Kafka. 

 

Curiosidades 

Franz Kafka nasceu na República Tcheca em 03 de julho de 1883, mas teve influência com a 

língua alemã, na qual escreveu várias obras literárias. Tornando-se, então, reconhecido como um dos 

maiores escritores influentes do século XX. Ele foi autor de vários contos e romances, nos quais 

apresentava um estilo muito impactante. Como por exemplo: temas sobre padrões de alienação; 

brutalidade física e psicológica e conflito entre pais e filhos. Os personagens que Franz Kafka produziu 

eram muito surreais, como em o livro A Metamorfose. Contudo, o autor ficou conhecido pelo termo 

“kafkiano” por estar associado ao sentido de estranheza, em que o ser humano é submetido a uma força 

estranha que não se sabe da onde vem e nem sabe como se defender. O autor também não publicou 

muitos livros, pois ele queimou quase todos que produziu. O livro A Metamorfose foi guardado por 

três anos. A data de publicação, na verdade, é de 1912, porém, Kafka só conseguiu publicar o livro em 

1915, devido ao início da Primeira Guerra Mundial ter atrapalhado seus planos. O texto foi concluído 

em apenas 20 dias, foi escrito originalmente em alemão. 

 

 

Texto 
Maria Regina | Nelly Beatriz | Raimundo Ferreira Pinto | Rayssa de Sousa |  

Ulisses Castro | Vanessa Tatiani Ferreira



 



 

Vidas secas (1838) 
O capítulo inicial retrata uma família que vivia como nômades em busca de melhores condições 

de vida, em época de seca no Sertão nordestino brasileiro. A caminhada em meio a seca, o sol 

escaldante e a fome contribuíam para que o desânimo e cansaço tomasse conta da família de Fabiano 

e a busca por um local para se abrigar ficava cada vez mais dolorida. 

Em meio a caminhada sofrida, eles encontram uma fazenda abandonada e resolvem se abrigar 

para descansar, Baleia sai para caçar e encontra alimento, Fabiano sai em busca de água para saciar a 

sede de sua família e encontra, a felicidade toma conta de Fabiano, e a esperança começa a surgir com 

a possibilidade de que dias melhores poderiam vir pela frente. 

Fabiano é o chefe da família, apesar de ser um homem bastante grosseiro e de poucas palavras, 

ele é um pai que tenta levar sua família para uma localidade menos sofrida. E ao encontrar uma fazenda 

abandonada, ficam ali para descansar, mas permanecem até que chega à chuva, com ela, veio o 

fazendeiro que o expulsou, mas Fabiano ofereceu seu trabalho e assim passou a trabalhar na fazenda 

como vaqueiro, porém sabia que logo a seca viria novamente e teria que procurar um outro lugar para 

se abrigar. 

Tudo que ele queria era dar uma vida digna de conhecimento para seus filhos. Todavia, se 

inspirava na vida de Tomás da Bolandeira, pois ele era uma pessoa culta que tratava todos com 

gentileza, falava bem e sabia pedir, todos o respeitavam. Por isso, o vaqueiro ensina seus filhos a lidar 

com as terras para se tornarem pessoas de bem e não ter um futuro como a de seu Tomás da bolandeira 

que apesar de culto, vivia também como retirante por que perdeu tudo durante a seca. 

O filho mais novo de Fabiano e Sinhá Vitória era assim chamado. Ele era um garoto que via na 

figura do pai um exemplo e ficava encantado ao vê-lo montado numa égua brava, e vestido com as 

roupas de vaqueiro. Grande era sua admiração que o menino tentou montar em uma cabra para imitar 

o pai, mas não conseguiu. Além disso, saia imitando seu modo de andar, pois queria ser como ele e 

fazer as coisas que fazia, queria crescer logo. Na verdade, ele só queria um pouco de atenção e seu 

desejo era fazer algo para que todos sentissem orgulho dele. 

O último capítulo retrata a saída de Fabiano e a família da fazenda que estavam morando, um 

novo período de seca volta a ocorrer no sertão, animais começam a morrer, a comida começa a ficar 

escassas e  eles viam a necessidade da busca por novos locais de moradias, cansada dessa vida de 

nômades Sinhá Vitória conversa com Fabiano da possibilidade da morada na cidade onde os filhos 

teriam mais perspectiva de vida, Fabiano como homem rústico do campo só conseguia ver com futuro 

dos filhos o mesmo destino dele, se tornarem vaqueiro, mas a esperança de uma vida tranquila em 

local povoado que pudessem proporcionar uma vida tranquila a família lhe agradava, a viagem 

continuará no sertão em busca dessa vida sonhada pela sinhá Vitória. 

 

Por que ler Vidas Secas? 
Porque é importante sabermos da realidade de outras regiões e assim fazermos uma comparação 

sobre todos os aspectos como: Cultural, econômico e social, serve também para percebermos a 

dificuldade, por falta de água, escassez de alimentos, entre outras. É importante perceber também a 

variação linguística da região. 

A obra nos proporciona analisar sobre questões ambientais em relação a localização onde se 

passa a história que é uma região de caatinga, porém, a obra vai muito além, ele trata de fatores sociais 

que tem haver com a desigualdade social, diferença clara entre o dono da fazenda e os “funcionários” 

que são mal pagos por não ter conhecimento para entender o que acontecia, assim como a relação 

política de falta de estrutura para melhorias de educação em cidades do sertão. 



 

 

Para saber mais 
A obra foi escrita em 1938, durante o movimento modernista do Romance de 30, em que o autor 

procura tratar de questões sociais como miséria e seca no Nordeste, assim como retrata as questões 

latifundiárias, para ele o problema não era a seca e sim as cercas. Dá ênfase também à exploração do 

trabalhador por seu patrão, a miséria e as injustiças sociais que seguem um ciclo. Graciliano escreveu 

Vidas Secas, e segundo ele mesmo, o título foi escolhido destacando a “existência miserável de 

trabalho, de luta, sob o guante da natureza implacável e da injustiça humana”. 

Trata-se de um romance documental inspirado nas experiências de vida do autor. O romance 

tornou-se um longa-metragem brasileiro em 1963, dirigido por Nelson Pereira dos Santos. Vidas Secas 

(o Filme) recebeu o prêmio do Festival de Cannes na França, em 1964. 

 

Curiosidades sobre o livro 

Graciliano Ramos, alagoano, escritor, jornalista e político foi preso em 1937. Nessa época o 

mundo passava por uma profunda crise financeira, 1929, com isso aumentaram os conflitos que deram 

origem a 2ª Guerra Mundial, 1939. No Brasil, surgia a revolução de 30, com ela o golpe de estado, 

com a deposição do presidente e a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Diante disso, os literários 

dessa geração estavam preocupados em denunciar as desigualdades e injustiças sociais no país, 

sobretudo na região nordeste. 

 

O romance de 30 
O romance socialista ou Romance de 30 para designar as narrativas na década de 30. Onde a 

linguagem do romance e a coloquial, popular e regionalista; literatura ficcional crítica e revolucionária, 

cujo tema era a vida rural, agrária.  A narrativa se passa no Nordeste brasileiro que passa por grande 

estiagem. E começa com a mudança e termina com a fuga pelo mesmo motivo, seca, assim a família 

permanece na mesma situação. O tempo em que acontece a narrativa não é cronológico e sim 

psicológico, baseado nas lembranças dos personagens. A cadela possui nome, Baleia, que era tratada 

como membro da família e por muitas vezes pode ser descrita como o ser pensante mais inteligente da 

família, ela pensa e sonha como gente. Já os filhos não têm nomes, assim como outros personagens. A 

obra possui poucos diálogos pois é tratada de forma a descrever a vida dos personagens sem a 

interferência de diálogos em primeira pessoa. Dessa forma, pode ser colocada como uma visão de um 

ser superior onisciente. 

 
Texto 

Andréa de Fátima de Oliveira e Silva | Antônia Araújo |  

Anderson Reis da Conceição Santos | Ivone de Lourdes Rodrigues dos Santos |  

Leandro de Sousa Rocha | Tatianna do Socorro Macedo da Silva



 



 

Ensaio sobre a cegueira (1995) 
Uma cegueira branca se espalha de forma inexplicável, transformando-se em epidemia do 

“mal-branco”; apesar das autoridades políticas e da comunidade científica tentarem encontrar uma 

cura ou uma vacina, acabavam por confinar as pessoas como controle do contágio. A princípio, em 

um manicômio, depois em suas casas, e a posteriori, em “fábricas abandonadas, templos sem culto, 

pavilhões esportivos e armazéns vazios” (SARAMAGO, 2017, p. 125) até não haver mais lugares para 

isolar, na medida em que o número de casos aumentava. A cegueira branca se espalhara de forma 

avassaladora, a ponto de todas as pessoas daquela realidade encontrarem-se cegas, tornando o 

ambiente um caos. Estas pessoas passarão pela experiência de viver em condição de luta pela 

sobrevivência na disputa por alimentos e necessidades básicas, revelando existir uma linha tênue que 

os distinguirá entre humanos e animais. Situados em um mundo onde ninguém enxerga e entregues à 

mercê da sorte, revelariam o que são. 

A história inicia com um motorista sendo a primeira vítima, o qual, em pleno trânsito, é 

acometido pela anomalia e contagia, aparentemente, os demais que entram em contato com ele, como: 

o médico, sua esposa – esta, a única que não fora acometida -, o grupo da sala de espera do consultório 

oftálmico e o ladrão do carro, apesar de não haver uma explicação para a forma de contágio pelas 

autoridades Científicas e Sanitárias. Os contagiados são confinados em um manicômio superlotado, 

dirigido pelo exército. A respeito da convivência, mesmo antes de superlotar o manicômio, sendo 

apenas uma ala ocupada por poucas pessoas, os conflitos já existiam, não só pela escolha dos melhores 

lugares, mas pela alimentação ou qualquer outra coisa de interesse pessoal. Tais fatos se agravaram de 

tal forma que, quando superlotou, surgiram facções, como no caso da 3ª ala, denominada “cegos 

malvados”, os quais autoritariamente controlavam a distribuição da comida em troca de bens e de 

serviços sexuais.  

Tais agravos provocaram a insatisfação dos cegos das demais alas que, após não haverem 

mais o que trocar, continuavam a exigir das mulheres das demais alas os tais serviços em troca das 

caixas de comidas. A revolta das demais alas com a terceira intensifica-se após estes anunciarem que 

haveria um segundo abuso das mulheres. A mulher do médico, infiltrada com as mulheres da segunda 

ala, mata o chefe dos “cegos malvados” com uma tesoura. Com o clima bastante tenso e alguns dias 

sem comer, cogitam entregar a pessoa que assassinou o chefe da terceira ala como uma oferta de paz, 

porém, preferem organizar um ataque à terceira ala, sendo este ataque mal sucedido. Os revoltosos 

voltam com os seus feridos e planejam um novo ataque. Nesse momento, uma das mulheres lembra 

que trouxe um isqueiro e sorrateiramente queima a barricada de camas, situadas na porta da terceira 

ala. Permitindo, assim, que boa parte dos cegos das outras alas pudessem fugir daquele sanatório, 

enquanto o fogo se intensificava na ala dos malvados.  

Depois de todas as agruras, os sete personagens (mulher do médico, médico, primeiro cego, 

sua esposa, a rapariga de óculos, o cego da venda e a criança estrábica) passaram a aprender a conviver 

juntos e acabam por criar um vínculo familiar, livres de toda a insanidade egocêntrica do mundo 

tresloucado que seria a causa de toda essa anomalia, mas que acabam desenvolvendo sentimentos 

puros e amáveis. E, inexplicavelmente, curam-se da cegueira, iniciando-se pelo motorista. Ao fim, o 

médico reflete com sua esposa sobre a situação que passaram, deduzindo que sempre estiveram cegos, 

mas que não viam, conforme Saramago (2017, p. 310) “[...] Penso que não cegámos, penso que 

estamos cegos, Cegos que veem, Cegos que, vendo, não veem”. Ver, talvez a essência da humanidade 

ou as almas das pessoas que conviveram e que convivem, que não os percebessem se tivessem olhos 

para ver. 

 

 

 



 

Por que ler ensaio sobre a cegueira? 
 

O livro nos faz refletir sobre o comportamento das pessoas em meio ao caos; sobre o que o 

ser humano é capaz de fazer diante da fragilidade do próximo; aborda os conflitos internos e externos 

nas mentes das pessoas, a vulnerabilidade, a fome, a ignorância, a impotência, a humilhação e a 

insegurança, que motiva o medo diante do inusitado. Também aborda as questões políticas e sociais 

que demonstram a incapacidade das ações das autoridades em conter a epidemia e na forma de 

tratamento para com os cegos. Podemos destacar também as injustiças e a falta de ética que os 

encaminhou para uma espécie de barbárie. Além de mostrar como o ser humano pode ser maldoso e 

egoísta - buscando seus próprios interesses - relacionado a isso, podemos associar o surgimento da 

cegueira como uma forma de desenfrear os interesses individuais e egoístas.  Também em contraste 

com todo o processo de caos, o surgimento de sentimentos nobres, de solidariedade, carinho e afeto, 

como a adoção do menino estrábico e a consideração à sabedoria do homem de venda preta. Tais 

eventos nos permitem acreditar que em meio a todo esse caos, a esperança e o amor possam prevalecer. 

 

O que é um romance distópico? 
 

A distopia, segundo Ferrara (2017, p. 29), é uma "descrição de uma sociedade em crise", e de 

acordo com Araújo (2020) em entrevista a Pilar Del Río1, é uma sociedade subvertida e sem justiça, 

favorecendo interesses de poucos, normalmente é um protesto e/ou crítica contra diferentes formas de 

ditaduras ou de promoção do caos, o romance distópico é cercado de deliberações políticas e 

futurísticas. O gênero, normalmente, é associado às formas precárias de vida existentes em 

comunidades e sociedades imaginárias em regimes autoritários, a falta de liberdade, desigualdade, má 

qualidade de vida, circunstâncias ambientais e desumanização. 

Em Ensaio Sobre a Cegueira observamos essa relação distópica do Estado e a sociedade, 

uma realidade pandêmica em que o desafio não é sucesso, dinheiro ou emprego, pois a destruição está 

em toda a cidade, pessoas buscam abrigo, alimento e uma sobrevida, isso leva o leitor direto para uma 

análise da essência do ser humano, um olhar diferenciado para o interior, não só um olhar físico e 

superficial, assim, buscando o melhor de cada um de nós. 

 

 

Para saber mais 
 

Blindness, lançado em 2008, é a adaptação da obra para o cinema, dirigido por Fernando 

Meirelles e tendo como roteiristas José Saramago e Don McKellar. O filme já ganhou 15 prêmios e 20 

indicações, entre eles, Sitges - Catalonian International Film Festival de 2008, com o “Prêmio do 

Público Melhor Filme de Cinema”, conforme IMDb - Internet Move Database (AMAZON, [1990-]). 

Apesar de ter o mesmo enredo do filme, alguns elementos se distinguiram, o que tornará uma 

experiência particular para quem ver o filme ou ler a obra. Ainda no que diz respeito ao filme, Fernando 

Meirelles (2007) também tem um blog, chamado Diário de Blindness, no qual narra sobre todo o 

processo da criação do filme. Outras obras de Saramago: O evangelho segundo Jesus Cristo (1991); 

A caverna (2000); O homem duplicado (2002); Ensaio sobre a lucidez (2004); As intermitências 

da morte (2005); A viagem do elefante (2008); Caim (2009); e a obra póstuma Alabardas, 

alabardas, espingardas, espingardas (2014). 

 
1 María del Pilar del Río Sánchez é Jornalista e presidenta da Fundação Saramago, e também foi cônjuge de José 

Saramago. 



 

Outras obras distópicas: Nós de Evgueny Zamiatin (1924); O Processo de Franz Kakfa (1925); 

Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley (1932); 1984 de George Orwell (1949); Fahrenheit 451 

de Ray Bradbury (1953); O senhor das moscas de William Golding (1954); Anthony Burgess de 

Laranja Mecânica (1962); Neuromancer de William Gibson (1984); e Submissão de Michel 

Houellebecq (2015). 

 

Curiosidades 
 

José de Sousa Saramago, sendo Saramago o nome acrescentado pelo funcionário do Registo 

Civil onde nasceu, nasceu em 16 de novembro de 1922 e faleceu em 18 de junho de 2010, em Tías, na 

Espanha, vindo de uma família de camponeses sem terra, em Azinhaga, província do Ribatejo 

(província tradicional de Portugal). Sendo um aluno excepcional, chegou a ser eleito tesoureiro da 

associação académica, entretanto, devido à situação humilde que seus pais viviam, só tinham 

condições de mandá-lo à escola de ensino profissional, para ser serralheiro mecânico, em que lá entrou 

em contato com a disciplina de Literatura e começou a frequentar uma biblioteca pública de Lisboa. 

Em 1947 publica seu primeiro livro: A Viúva, mas que acaba sendo publicado sob o título: “Terra do 

Pecado” (FUNDAÇÃO, [21-?-]). 

Sobre a obra Ensaio sobre a cegueira, temos dois elementos a serem considerados, o primeiro 

é a escrita do autor, por não haver traços e indicações que separem as falas dos personagens do 

pensamento do narrador - somente vírgulas - e as expressões de Portugal, podendo ser para algumas 

pessoas uma leitura cansativa ou até difícil. A segunda, é o fato de nenhum de seus personagens 

possuírem nomes, sendo tratados pelas ocupações que possuíam antes da cegueira. 

Em relação às premiações, José Saramago ganhou o “Prêmio Camões” de 1995, concedido aos 

autores que “tenham contribuído para o enriquecimento do patrimônio literário e cultural de nossa 

língua comum” (FUNDAÇÃO, [1998?-]). Três anos depois, o “The Nobel Prize in Literature 1998” 

concedido pela academia Sueca, “que com parábolas sustentadas pela imaginação, compaixão e ironia 

continuamente nos permite apreender mais uma vez uma realidade ilusória” (NOBEL, [1900?-]). 

Porém, seu livro Evangelho segundo Jesus Cristo, de 1991, foi censurado pelo Governo de Portugal 

e proibido de participar do Prêmio Literário Europeu. 

Existe também a “Revista de Estudos Saramaguianos” com o objetivo de "fortalecer os estudos 

sobre a obra e o pensamento crítico-criativo de José Saramago, e intercambiar pesquisas” (C. 2014) 

além de dar visibilidade às diversas leituras em torno das obras do escritor. Em 2007, foi criada a 

“Fundação José Saramago”, que possui como objetivos “a defesa e divulgação da literatura 

contemporânea, a defesa e a obrigatoriedade do cumprimento da Carta dos Direitos do Homem, para 

além da atenção que devemos, como cidadãos responsáveis, ao cuidado do meio ambiente” 

(FUNDAÇÃO, [21-?-]). Além da “casa museu de José Saramago” em Tías, Lanzarote, onde o autor 

passou os últimos 18 anos de sua vida, aberta a visitações. 

 

Texto 
Adriani Leal Correa | Alan Siqueira Pinheiro | Estrela Rayana Costa Maia |  

Jéssica Assunção Azevedo | José Maria Aquino da Luz | Mayara Costa Pinheiro



 



 

Quarto de Despejo: diário de uma favelada 
(1960) 

 

Quarto de despejo: diário de uma favelada é um livro que apresenta os escritos diários 

de Carolina Maria de Jesus, uma mulher negra, mãe solo e favelada. Moradora da favela do 

Canindé em São Paulo, Carolina apresentou em seu diário a realidade nua e crua da favela na 

década de 50: onde a violência, o preconceito e a desigualdade e a fome dominam. 

O livro inicia com o relato de Carolina sobre o desejo de comprar um par de sapato para 

sua filha Vera Eunice, por ser seu aniversário. Este é apenas o primeiro relato da autora sobre 

as dificuldades que tem para sustentar seus três filhos (Vera Eunice, João José e José Carlos) 

com o pouquíssimo de dinheiro que conseguia como catadora de papel, tão pouco que não dava 

para comprar comida. A fome era a maior guerra que Carolina enfrentava, tanto que deu uma 

cor a ela: amarelo. A escritora sentia tanta fome e passava a enxergar as coisas em amarelo: 

 
[...] A tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool 

nos impede de cantar. Mas a da fome nos faz tremer. [...] Eu que antes 

via o céu, as arvores, as aves tudo amarelo, depois que comi, tudo 

normalizou-se aos meus olhos. 

 

Além da fome, Carolina retrata as dificuldades que uma mãe solo precisa enfrentar para 

criar seus filhos na favela. Por ser a única na família a prover o sustento, precisa trabalhar dia 

e noite catando papel para conseguir dar o que comer aos seus filhos. Carolina descreve a 

relação conflituosa que tem com seus vizinhos, por ter que deixar seus filhos sozinhos em casa 

para trabalhar, com isso, acaba ouvindo reclamações de seus vizinhos em relação aos seus filhos 

dizendo que eles são mal-educados e precisam de repreensão. 

[...] A D. Rosa, assim que viu meu filho José Caros começou impricar 

com ele. Não queria que o menino passasse perto do barracão dela. 

Mesmo com toda as dificuldades para conseguir sobreviver e escapar da violência, 

fome, miséria e pobreza, Carolina encontrava refúgio e escape na escrita. Mesmo estando 

inserida em um ambiente em que as prioridades não estão no estudo e sim na sobrevivência, ela 

via a importância da educação e da leitura. 

Quarto de despejo é uma leitura que causa sofrimento, mas nos ensina sobre a 

resiliência que uma mulher negra e favelada precisa ter para sobreviver. Através do diário de 

Carolina percebemos que ainda vivenciamos a realidade de muitas famílias que vivem nas 

favelas brasileiras, principalmente de mulheres que são mães solo e que provém o sustento do 

seu lar. 

Por que ler Quarto de despejo? 
Conhecer a história da Carolina Maria de Jesus por suas palavras na obra Quarto de 

despejo é também conhecer a história de inúmeras mulheres negras, moradoras de favela e 

mães solo que lutam para dar educação e melhores condições de vida aos seus filhos. A narrativa 

do livro, tão presente nos dias atuais, apresenta o dia-a-dia na comunidade e o quanto aquela 

população carece de assistência sanitária, educacional, social. 



 

A obra traz assuntos como o preconceito, a fome, a violência e a invisibilidade social 

passada pela autora, assuntos que são de suma importância discutir para que não perpetuem 

para outros moradores de comunidades e que esses consigam ter a sua visibilidade, em serem 

assistidos pelo Estado e que possam ter lugares dignos para sua moradia. 

Mas apesar das condições de vida de Carolina, o grande destaque e indicação da sua 

obra aponta-se para a priorização que a autora dava à educação, tanto sua quanto a de seus 

filhos. A leitura, o contato com os livros, a vontade de aprender tiravam a autora, mesmo que 

por alguns minutos, da sua realidade, davam a ela a chance de acreditar que poderia viver em 

melhores condições. E foi a sua autodidata, a sua vontade de aprender e escrever que 

proporcionou uma mudança em sua vida. 

Todos os leitores que consumirem a obra Quarto de Despejo irão se envolver 

emocionalmente com a história de luta da autora, é impossível não questionar o porquê de ainda 

existir pessoas vivendo nessas condições precárias em comunidades do Brasil, e querer lutar 

por mudanças nesse cenário. A obra também fará com que o leitor valorize a educação, o poder 

de um livro e da leitura. 

 

O que é o gênero diário? 
A obra Quarto de Despejo apresenta ao leitor um diário da autora e ao mesmo tempo 

tem vestígios de autobiografia devido aos aspectos da narrativa; uma das características do 

gênero diário são os traços da subjetividade e da forma intimista que a autora conduz toda a 

publicação, é possível observar as diversas faces de sua vida dentro do cenário. Durante a 

construção dos capítulos, por meio de relatos datados, temos os antagonistas que prevalecem 

em toda compilação de textos:  fome, desigualdade social e tristeza. Carolina Maria de Jesus 

foi uma estudiosa e sua instrução vem da faculdade chamada vida, a obra é o verdadeiro retrato 

do cotidiano brasileiro, algo que não é observado em contos do século passado, a verdade 

transmitida nesse “conto” chega a ser cruel e mostra como assunto é atual.  

 

Para saber mais... 
 Carolina Maria Jesus publicou em vida Quarto de despejo: diário de uma favelada, 

Casa de alvenaria: diário de uma ex- favelada, Pedaços da fome, Provérbios, e 

postumamente Diário de Bitita, Meu estranho diário, Antologia pessoal e Onde estais 

felicidade?. Foi escritora, poeta e também compositora, tendo lançado um álbum musical de 

Quarto de Despejo, no qual ela interpreta as canções.  Em 1994, José Carlos Sebe Bom Meihy 

e Robert M. Levine lançam o livro Cinderela negra: a saga de Carolina Maria de Jesus, 

gerando um novo interesse pela escritora. No ano seguinte, eles publicam nos Estados Unidos 

o livro The life and death of Carolina Maria de Jesus. 

Ao longo dos anos houve várias adaptações sobre sua vida e obras, entre esses, o 

documentário Favela: a vida na pobreza, de 1971, que relata sua vida.  O filme O despertar 

de um sonho, documentário originário da Alemanha, lançado em 1975, com direção de Gerson 

Tavares. O filme Carolina, lançado no ano de 2003, de duração de 14 minutos, com direção e 

edição de Jeferson De. Para a televisão foi produzido o especial Quarto de Despejo - de 

catadora de papéis a escritora famosa, na série Caso Verdade, com apresentação de Zé 

Capeta e realização da Rede Globo.  No teatro, houve a peça Quarto de despejo, dirigida por 

Amir Haddad. A autora também se tornou patrona da Biblioteca do Museu Afro Brasil, que 

http://jefersonde.blogspot.com.br/2009/07/carolina-de-jesus.html
http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=personalidades_biografia&cd_verbete=693


 

recebeu o nome de Biblioteca Carolina Maria de Jesus, a qual aborda a temática negra e 

africana.  

 

Curiosidades 
Carolina Maria de Jesus nasceu em Sacramento, Minas Gerais, em 14 de março de 1914 

e mudou-se para a cidade de São Paulo, onde trabalhou como empregada doméstica e catadora 

de papel. Foi uma escritora brasileira que se dedicou a diários que relatavam o dia-a-dia da 

favela do Canindé, local em que residia. Em sua infância, devido à origem de família humilde 

e sem letramento, não teve muito incentivo aos estudos e frequentou a escola somente até o 

segundo ano do ensino fundamental. No entanto, o conhecimento que adquiriu foi suficiente 

para desenvolver seu gosto pela escrita e leitura, o que a levou a buscar acesso aos livros em 

casa de vizinhos e de patrões. 

Para Carolina, escrever era como uma válvula de escape da realidade em que estava 

inserida. Além do mais, acreditava que alguém leria suas obras e se compadeceria de sua 

situação. E, assim como idealizou, Carolina foi descoberta pelo jornalista Audálio Dantas, que 

realizava uma matéria sobre sua favela às margens do rio Tietê. 

 

 

Texto 
Ana Carolina Chacon | Ana Luiza Guedes | Jéssica Lopes Melo |  

Richelli Rayane Barbosa | Tamara de Oliveira da Silva



 



 

Olhos D'água (2014) 
 

Olhos d’água é uma obra da escritora brasileira Conceição Evaristo publicada em 2014 

pela editora Pallas. Em 116 páginas, o livro apresenta 15 contos que abordam a vida cotidiana 

de pessoas negras, com destaque para a maioria das personagens principais: femininas, pobres, 

em diferentes situações, posições e idades. 

O conto Maria narra a história de uma mãe que traz consigo a força e a garra de uma 

mulher brasileira, que todos os dias batalha pelo seu sustento. É mãe de três filhos e trabalha 

em uma casa de família. Leva uma vida difícil de muito trabalho e luta, mas que é marcada por 

muito afeto e carinho quando pensa em suas crianças. Certo dia, Maria encontra o pai de seu 

primogênito. Quando a vê subir no ônibus, paga a sua passagem. Ela o reconhece. Desperta 

sentimentos de paixão que ainda carrega pelo homem e mágoa por não estarem juntos, o 

encontro foi curto, mas cheio de saudosismo. Ele cochichava; ela, sem ouvir direito, sabia o 

que estava dizendo. Ao se despedir, ele levanta sacando uma arma e o seu comparsa, que estava 

lá atrás, anuncia o assalto. Nesse momento, o destino e o trajeto de Maria mudam drasticamente. 

Maria sentiu medo. Não pela sua vida, mas dos seus filhos. Pensou em como eles ficariam. Era 

a primeira vez que estava passando por isso. Seu ex não a pede nada durante o assalto, então 

Maria é apontada como uma possível suspeita. Gritam que ela conhecia os assaltantes por ter 

sido a única que não levaram nada.  Mesmo com poucas vozes a defendendo, as que 

predominaram foram as acusadoras. Sob palavras duras, racistas, discriminatórias, a mulher 

recebe o primeiro tapa na face. A partir disso, tudo foi tão rápido. Em meio aos ataques pensou 

nos filhos, se gostariam do melão, que nunca puderam comer. Pensou no seu ex-homem, que a 

segredou um carinho no filho e queria chegar em casa para transmitir o recado. Mas quando o 

ônibus esvaziou e chegou a polícia, Maria estava estirada no chão. O corpo pisoteado, 

dilacerado, sem vida. 

No conto Zaíta esqueceu de guardar os brinquedos a personagem sai em busca da sua 

figurinha favorita, a de uma garotinha carregando flores. Era a mais bonita da sua coleção. 

Pensou que sua irmã gêmea, Naíta, tivesse a pegado. No dia anterior, recusou novamente a 

oferta de trocar a figurinha-flor por uma boneca negra, então dormiu com ela embaixo do 

travesseiro. Mas revirando a sua caixa de brinquedos, não a encontrava em canto algum. A 

menina tem três irmãos. O mais velho estava no Exército. O segundo também queria seguir 

carreira, mas desde criança traçava o seu caminho de outra forma, em becos e fugas rápidas, 

entregando encomendas e colhendo recados. A gêmea não estava em casa. Nem sua figurinha. 

Por isso, foi de beco em beco à procura da irmã, mas ninguém sabia onde ela estava. Já não se 

importava se apanharia da mãe pelos brinquedos largados no chão. Quando a irmã ouviu os 

gritos da progenitora, saiu do barraco ao lado recebendo tapas ao chegar em casa e, chorando, 

foi atrás de Zaíta. Agora ela tinha duas tristezas para contar à irmã. A primeira é que perdeu a 

figurinha da menina-flor, a outra é que a mãe estava muito brava por causa da bagunça que até 

destruiu a boneca bonita. Mas Zaíta seguia distraída em sua própria preocupação, desatenta aos 

sons do tiroteio que se iniciava. Procurava somente a sua figurinha e as balas, que não eram 

açucaradas, e que se dissolveram em seu corpo. Os moradores recolheram o corpo da menina. 

Zaíta, quando entendeu o que havia acontecido, em desespero, dor e medo se aproximou da 

irmã e gritou “Zaíta, você esqueceu de guardar os brinquedos!”. 

 

 



 

Por que ler Olhos d’água? 
Apesar de carregarem consigo um peso muito grande, pois ler sobre a realidade, sobre 

coisas que sabemos que acontecem no Brasil, é pesado, é difícil de digerir, Olhos d’água é um 

livro de contos de leitura muito fluída, o qual você começa e, quando vê, já terminou. 

Esse livro traz consigo muitas questões sociais, como a pobreza, a miséria, a supressão 

dos direitos humanos, bem como a criminalidade e a violência sofrida por pessoas que lutam 

para viver de maneira digna enquanto enfrentam inúmeros obstáculos para serem inseridos na 

sociedade de uma forma honesta, tendo consciência do próprio valor. É um livro amargo de se 

ler, aqueles que você mastiga bem devagar, enquanto digere que essa é a realidade vivida por 

tantas outras pessoas no país atualmente e, muitas vezes, pode até mesmo representar e ser a 

nossa própria realidade. 

Olhos d’água é, sobretudo, um livro de denúncias, um grito para que as minorias, os 

negros, os periféricos e as mulheres sejam vistas e ouvidas, ou seja, essa coletânea representa 

um grito de socorro das vozes marginalizadas e esquecidas da sociedade. É um livro sensível 

para pessoas sensíveis, que nos leva a refletir sobre o nosso papel enquanto seres humanos e 

criaturas sociais, muito além do que é politicamente correto, mas é uma obra para se ler com 

empatia e mente aberta. 

Por fim, ao ler Olhos d’água você leva um soco na boca do estômago enquanto ouve 

poesia. É um livro brutal que se faz necessário para qualquer cidadão brasileiro. 

 

O que é escrevivência? 
Na obra Olhos d’água podem ser observadas situações baseadas no cotidiano da 

comunidade negra/afro-brasileira. Em 1994, em sua dissertação de mestrado, Conceição 

Evaristo, autora do livro, elabora o termo literário “escrevivência”. A escrevivência lida com o 

dia a dia sem que comprometa a qualidade literária, além de utilizar do “brutalismo poético”, 

pois a violência integra os enredos e as narrativas da obra causando cenas de grande impacto 

para os leitores. A partir dessa perspectiva, na obra nota-se que a autora sempre faz questão de 

expor como é a realidade de uma pessoa negra marginalizada no Brasil. 

 

Para saber mais 
Olhos d'água é um livro dividido por contos sobre experiências de pessoas afro-

brasileiras, destacando as mulheres em especial, utilizando-se da "escrevivência" para tocar e 

trazer reflexões para os leitores. No mundo literário há outras obras com o mesmo gênero, 

como: O Que Acontece Quando Um Homem Cai do Céu, da escritora nigeriana Lesley 

Nneka Arimah, e Vozes Anoitecidas, do escritor moçambicano Mia Couto. 

Conceição Evaristo tem um jeito único de escrita, sempre utilizando linguagem poética 

em suas obras, dando voz ao contexto social de vidas negras e marginalizadas que são marcadas 

pelo racismo e até mesmo sexismo. Evaristo tem outras obras publicadas, sendo elas: 

Insubmissas Lágrimas de Mulheres, Becos da Memória, Ponciá Vicêncio, Poemas da 

Recordação, Canção para ninar Menina Grande, e Histórias de Leves Enganos e 

Parecenças. 

 



 

Curiosidades 
Conceição Evaristo é doutora em Literatura Comparada e extremamente engajada no 

estudo da literatura afro e no movimento cultural do povo negro. Apesar de cultivar muitos 

escritos próprios, foi apenas na década de 90 que começou a publicar seus contos na série 

Cadernos Negros. Seus contos já foram traduzidos para o francês, inglês e alemão.  

Mineira, nascida em Belo Horizonte, Evaristo mudou-se para o Rio de Janeiro onde teve 

início sua carreira acadêmica. Passou por diversas universidades ao longo de sua carreira, tais 

como UFRJ, PUC (Rio de Janeiro) e Universidade Federal Fluminense, onde obteve seu 

doutorado. 

 

Texto 
Ana Julia Albuquerque da Silva | Ana Vitória Monteiro Ratis |  

Beatriz Kevelly de Souza Neves Luz | Ester Souza Rolo |  

Paola Bioche de Almeida | Renato Ramon Santos do Carmo



 



 

Você nunca fez nada errado (2018) 
 

É um livro que apresenta um texto fluido, entre a autobiografia e pequenas crônicas 

em que o autor passeia por vários gêneros literários. O texto de Felipe Cruz, é forte, porém, 

destaca a característica de um grande autor que narra a sua própria história, com muitos 

detalhes ao se descobrir soropositivo. 

A descoberta do HIV em seu sangue faz com que a rejeição pelo diagnóstico da 

doença trouxesse muito conflitos internos, na relação com a família, com os amigos, no 

desespero de se sentir culpado. Mas também aponta seus afetos e esperanças. 

O autor, com uma narrativa espontânea, faz com que o leitor consiga entender, e 

aprender sobre o assunto, e, assim, mergulhe em uma leitura rica com muita sinceridade. 

Em Você Nunca Fez Nada Errado lemos a luta diária do protagonista, desde que 

recebera seu diagnóstico, experimentando a solidão por se sentir medo, vergonha de 

compartilhar com alguém. Ele escondeu de seus amigos e da sua família que estava doente. 

Durante o processo da negação da doença,  mergulhou em leituras as quais, de alguma forma, 

coincidiram com tudo o que estava vivendo. Havia em cada história que lera uma certa 

familiaridade com o momento tão incerto da sua vida. Confrontava os textos buscando 

justificativa, uma saída. Porém, percebera que nada poderia justificar ou responder todas as 

respostas que buscara no resultado daquele exame que mudara sua vida. Com um senso crítico 

mais aguçado, questionara tudo o que lia, era uma briga consigo mesmo. 

 

Por que ler Você Nunca Fez Nada Errado? 

É um texto de uma escrita com muita naturalidade em que o autor narra a sua história, o 

que instiga o leitor a mergulhar na leitura. O texto flui a cada capítulo, passeando por diversos 

gêneros literários, fazendo uma ligação com o processo da descoberta da doença, e com todos 

os conflitos internos que isso acarretou. 

Ademais, é uma escrita que faz o leitor conhecer, aprender mais sobre o assunto, e por 

mais que seja algo muito falado hoje, com mais naturalidade no seio das famílias, nas escolas, 

na sociedade, muitos ainda desconhecem sobre os mitos e verdades sobre a doença. 

Portanto, a obra de Felipe Cruz, é necessária para compartilhar sua experiência, que 

também é de tantos outros, através da literatura, apontando caminhos para lidar com as 

mudanças, com muita fluidez, ao lermos sobre a rejeição pelo seu diagnóstico, seus medos e 

conflitos. É uma obra muito rica e verdadeira do autor, que também apresenta uma nova 

perspectiva para quem tem o mesmo diagnóstico do HIV. Felipe Cruz mescla relato, 

autobiografia, diário e anotações em um romance de tirar o folêgo e lágrimas. 

 

 

O que é uma autobiografia? 
 

Na autobiografia o autor fala sobre si mesmo narrando os acontecimentos mais marcantes 

de sua vida, ou enfoca em uma experiência específica. O gênero aborda a vida do autor e a 

escrita em primeira pessoa, já que é sobre ele mesmo que o assunto se refere. Ex: Você nunca 



 

fez nada errado, de Felipe Cruz, narra a experiência do autor ao descobrir seu diagnóstico 

sobre o HIV. 

 
 

Para saber mais 
 

Como sugestão de outras obras do autor, pode-se indicar os livros de poesia Acúmulo 

(2016, Fundação Cultural do Pará/Prêmio Max Martins) e Os cegos dormem (2018, Edições ¼), 

além da plaquete de poemas Os mortos-vivos (Lumme Editor, 2021), o livro de prosa, Você nunca 

fez nada errado (2019, Editora Monomito), seguido da novela Os apocalipses (Edições Agulha, 

2021). O autor ainda participou das coletâneas O vento continua todavia (Editora Kotter, 2020, 

poemas) e Histórias da pandemia (Editora Alameda,  2020, contos). 

 

 

Curiosidades 
 

O autor Felipe Cruz nasceu em Belém-PA (1988) e foi criado em Macapá-AP, é professor 

e escritor. Sua rotina consiste em acordar bem cedo, pois ministra aulas pela manhã, ele toma café 

e vai de bicicleta até a escola onde trabalha. À tarde ele limpa a casa antes de começar a escrever, as 

tarefas domésticas, segundo ele, ajudam a se tranquilizar para produzir algo, alega também ser bastante 

desorganizado enquanto produz seus textos, muitas vezes largando-os por longos períodos até retorná-

los. Vale ressaltar que Felipe ganhou o prêmio Max Martins (2014), com o livro de poesia Acúmulo. 

 

 
Texto 

Ana Julia Loureiro de Souza | Ana Paula Rodrigues Valadares | 

 Junior Palheta de Oliveira | Walter Hozana Pantoja Furtado |  

Wilton Luiz Lobato Nunes



 



 

Contos de visagens (2020) 
 

O livro Contos de visagens reúne três contos que tratam de assombrações no município 

de Salinópolis e são eles, respectivamente: “O carro de mão assombrado”, “A mulher que virava 

porco” e “Rua 7 de setembro”. 

“O carro de mão assombrado” narra a história de uma idosa chamada Danúsia, que em 

uma noite fria, estava muito preocupada com o seu filho Clementino, pois ele estava com febre 

e muitas dores no corpo. Desesperada, Danúsia decide colocá-lo em um carro de mão e levá-lo 

para um hospital. Mas o barulho do carro de mão gerava medo naqueles que o escutavam, uma 

vez que imaginavam ser almas penadas vagando pelas ruas. Infelizmente, Clementino morre. 

Desolada, Danúsia também falece. Anos mais tarde, um casal de namorados, Benedita e Efraim, 

escutaram um som de gemidos e do movimento do que parecia ser um carro de mão. 

Apavorados, Benedita e Efraim correram para a casa dos pais da namorada. E novamente 

ouviram o som do carro de mão. Efraim decidiu ver pela fresta da janela e viu um carro de mão 

indo embora sozinho. 

“A mulher que virava porco” conta a história dos primos Tonico e Raimundo que 

gostavam de ficar altas horas da noite na rua por causa de festas. Eram jovens descrentes nas 

histórias de visagens e muitas vezes debochavam daqueles que acreditam no sobrenatural. Certa 

vez, Tonico e Raimundo foram para uma festa e ficaram até tarde no local. Decidiram encurtar 

o caminho e passaram por uma rua muito escura e lá escutaram um ronco e viram que se tratava 

de um porco muito grande. Fugiram apavorados. Conseguiram despistar o animal e 

encontraram um guarda noturno. O guarda decidiu averiguar o local e novamente o animal 

apareceu. O guarda disparou cinco tiros no animal. No outro dia, o guarda ouviu de sua esposa 

que uma mulher chamada Conceição havia chegado no hospital toda suja de lama e com um 

tiro na perna. O guarda foi atrás de Conceição, mas não a encontrou. Alguns viram Conceição 

nas ruas escuras mancando. Tonico e Raimundo nunca mais quiseram saber de andar de 

madrugada nas ruas de Salinópolis. 

A lenda "Rua 7 de setembro" relata a história de Justino e a mulher vestida de branco. 

Após um dia longo de trabalho, Justino passa na casa de seu amigo para conversar a respeito 

de um torneio. Ao se dar conta que já estava tarde, resolveu voltar para casa. Ao passar pela rua 

7 de setembro é abordado por uma mulher vestida de branco com um bebê em seu colo, 

perguntando como chegar ao antigo cais da cidade. O homem acha estranha aquela situação, 

pois o cais da cidade já não existia mais. Responde à mulher e logo em seguida vai embora. 

Justino, assim como todo morador de Salinas, também conhecia as histórias daquela rua, logo 

apressou o passo sem olhar para trás. Em um determinado momento, resolve olhar para trás 

para ver se a mulher permanecia no mesmo lugar, mas ao virar-se, viu a mulher correndo em 

sua direção, ele então se deu conta de que se tratava de uma visagem, uma das quais ele já havia 

escutado falar, correu o mais rápido que pôde, chegando em casa, começou a gritar e bater 

desesperadamente para que sua esposa abrisse a porta, e, então, por uma última vez Justino 

olhou para trás e viu que a mulher de branco havia desaparecido. 

 

Por que ler Contos de visagens? 
Infelizmente, a arte produzida da região Norte não é valorizada pelo Brasil como um todo. 

Indo de álbuns musicais até romances, pouco se vê esses artistas figurando em altos números 

de vendas ou até mesmo tendo grande reconhecimento dentro da área que sua arte se encontra. 



 

Focando mais no estado do Pará, a cultura paraense é extremamente rica e quanto mais se 

procura, mais história se encontra para contar. O misticismo regional está diretamente ligado a 

isso, e os contos trazem essa familiaridade com as histórias que crescemos ouvindo. Através 

das páginas somos apresentados a contos instigantes, que por serem escritos com linguagem 

acessível, fazem com que sejamos instigados facilmente. Afinal, são personagens como nós e 

para nós. Além de proporcionar essa representatividade a quem lê, ainda ocasiona um apoio 

que um autor regional necessita. 

O que é um conto? 
Conto é um gênero textual, grande parte dos contos não tem autor conhecido, e a autoria 

da narrativa é concedida ao povo, geralmente trazem estruturas mais simples, dividida em 

quatro partes: introdução, desenvolvimento, clímax, conclusão. Os contos têm como 

característica principal a narrativa curta de uma história dentro de um universo particular, possui 

elementos bem marcados como personagens, espaço, tempo, diálogo e conflitos (BATISTA, 

2007). 

A obra literária Contos de visagens trata de narrativas com características regionalistas 

e populares com histórias de visagens e assombrações. Segundo o autor Preto Michel (2020), 

as narrativas contidas no livro foram contadas por seus pais e avós. Este é um dos processos 

marcados pelo surgimento dos contos, os mais velhos contam aos mais novos, e assim vão 

passando para outras gerações, preservando um universo cultural.  

Os contos podem ter várias classificações, de acordo com Batista (2007): contos de 

encantamento, contos de animais, contos religiosos, contos de adivinhação, de natureza, ciclo 

da morte, contos populares e entre outros.  

Os contos ao longo do tempo vêm resistindo e sofrendo a inúmeras adaptações, dessa 

forma, eles adaptam-se conforme diferentes épocas e povos, fazendo-se presente na cultura da 

sociedade.  

 

Para saber mais 
Além de autor de Contos de visagens, Preto Michel tem livros publicados independentes 

como: Depois da Chuva, O Assovio da Matinta Pereira, O lado Preto da Poesia e o livro 

infantil A turma da Mata: combatendo a violência contra crianças e adolescentes.  

Esse gênero de escrita, que narra contos de visagens amazônicos, são histórias comuns 

na vida do nortista, principalmente dos interioranos. Vemos muitas literaturas voltadas a essas 

histórias, como Visagens e Assombrações do Belém, de Walcyr Monteiro, um grande escritor 

na contação de histórias assombrosas, como por exemplo: Noivado Sobrenatural; Encontro na 

Praça e A Moça Sem Face, que estão contidas neste livro. 

Como citado anteriormente, Preto Michel, além do livro Contos de visagens, que conta 

histórias sobre sua cidade natal, Salinas, também escreveu O Assovio da Matinta Pereira, que 

narra a personagem na beira de um canal urbano. “A Matinta Perera, por ser uma lenda 

amazônica, em uma floresta, e estar dentro de uma cidade, não consigo descrever distante da 

gente. Se você está dentro de um canal próximo à mata, é Amazônia”, diz Preto Michel (apud 

FRAZÃO, 2021). 

 

 

 



 

Curiosidades 
Preto Michel tem 45 anos, é poeta e faz parte da NRP (Nação de Resistência Periférica). 

Produz fanzines com seus contos e de outros poetas da literatura marginal. Preto Michel é poeta 

marginal e militante do Movimento Hip Hop de Belém. “Poetas marginais” é como os poetas 

que fazem parte da rede do Movimento Hip Hop e do grafite em Belém se denominam 

(SIMMEL, 2006 apud FERREIRA, SALDANHA, 2015, p. 8). 

Seu livro Contos de visagens são contos regionais, do município de Salinas, onde se 

encontra boa parte de sua família. São histórias contadas pelos moradores da Rua 7 de Setembro 

do município, rua onde ainda vivem seus pais. Esse livro foi escrito com a intenção de 

homenagear seus avós e pais. 

Seu nome é Michael Jadson, mas em seus livros, entrevistas e redes sociais usa o 

pseudônimo de Preto Michel.  

O autor tem um canal no Youtube onde conta um pouco sobre sua vida como autor 

independente, sobre grafites, faz entrevistas com outros autores, grafiteiros e professores. Na 

descrição do canal está: “TV Escambo é um canal de entretenimento que visa dar visibilidade 

às ações de artistas, educadores e militantes da cidade de Belém e do Pará. Em especial ao povo 

Preto e Periférico das Baixadas”. 

 

Texto 
Jéssica Yumi Noronha Hidaka | Luana Maria Espíndola Araújo |  

Maiara Sahabo Moreira | Márcio Felipe Alves Batista |  

Surama Maria Oliveira Andrade | Tafnes Ribeiro Teixeira
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