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Por que estudar literatura? /
JOUVE, Vincent 

Número de chamada: 

82 J86p

Resumo:  É preciso ensinar
literatura?  Diante  de
currículos  de  ensino
sobrecarregados, é legítimo
reservar  tempo  ao  estudo
de textos  de natureza  incerta  e  cuja  função não
está  clara?  Neste  ensaio,  Vincent  Jouve  busca
demonstrar o papel dos estudos literários porque
eles  participam  da  consciência  daquilo  que  as
pessoas  são  e  incidem  sobre  a  formação  do
espírito crítico, motor de toda evolução cultural.

Macunaíma: o héroi sem nenhum caratér/ 
Jurgen Habermas

Número de chamada:

659.1:008 

Resumo:  Jürgen  Habermas
examina  neste  livro  o
“complexo”  que  segundo  ele
descansa  sob  a  expressão
“esfera  pública”.  Para  ele,
pode-se  esperar,  ao  compreender  tal
conceito  e  submetê-lo  a  esclarecimento
sociológico,  apreender  de  modo
sistemático a própria sociedade. 

Que  Gramática  estudar na  escola?:  Norma e
uso na Língua Portuguesa /
NEVES,  Maria  Helena  de
Moura 

Número de chamada: 

806.90-5 N518q 

É  uma  triste  constatação:  os  alunos  saem  das
nossas  escolas  sem entender  o  que  lêem.  Já  é
mais do que hora de atender ao que esperam a
sociedade e a família das aulas de Português: que
os  estudantes  falem,  leiam e  escrevam melhor.
"QUE  GRAMÁTICA  ESTUDAR  NA
ESCOLA?"  liga-se  à  preocupação  de  que  se
institua um tratamento escolar mais científico das
atividades de linguagem, muito especificamente
das  atividades  ligadas  à  gramática  de  língua
materna. 

Como e por que ler literatura infantil/ 
Jurgen Habermas

Número de chamada:

82-93.09 Z69c 

Escrever  para  crianças
sempre  foi  um  desafio  -  para  quem  escreve,
ilustra e também para quem apresenta o livro a
este  público  tão  especial.  Como  conquistá-lo?
Que armas são necessárias para fazer, do primeiro
livro, algo inesquecível? E como este desafio foi
vencido no Brasil? Apesar de ter pouco mais de
cem  anos,  a  literatura  infantil  brasileira
rapidamente  conquistou  leitores,  emocionou
gerações e criou um espaço nobre nas prateleiras
dos leitores jovens.



Problemas  da  literatura
infantil /

MEIRELES, Cecília

Número de chamada: 

82-93.09 M514p

De que Cecília Meireles é uma de nossas poetas
maiores,  quase todos  já  sabem,  mas  de que  ela
também  foi  uma  importante  educadora,  talvez
não.  Em  ''Problemas  da  literatura  infantil'',
publicado  pela  primeira  vez  em 1951,  a  autora
reúne  três  conferências  que  realizou  em  Belo
Horizonte  (MG),  a  convite  da  Secretaria  de
Educação. Dividida em capítulos curtos, abrange
a  história  da  literatura  voltada  às  crianças,
justificando  o  sucesso  das  histórias  atemporais
que nos encantam até os dias de hoje. 

Vanguarda européia e modernismo brasileiro /
TELES, Gilberto Mendonça

Número de chamada: 

869.0(81).09”19”

A  intenção  de  chocar  dos
moderninstas  de  1922  não
foi  gratuita.  Para  negar  o
academicismo  reinante  na
época era preciso romper de
forma radical. O grito de liberdade do grupo de
artistas  e  escritores  encabeçado  por  Mário  de
Andrade  foi  dado 13 anos depois  do  Manifesto
Futurista, do italiano F.T. Marinetti. O porquê de
ter acontecido tanto tempo depois e o contexto da
Semana de Arte Moderna, que completa 90 anos,
está  na  antologia  de  Gilberto  Mendonça  Teles.
Vanguarda  europeia  &  modernismo  brasileiro
reúne  poemas,  manifestos  e  conferências
vanguardistas publicados entre 1857 e 1972. 

Novo manual de sintaxe /
MIOTO, Carlos;  SILVA, Maria
Cristina  Figueiredo;  LOPES,
Ruth

Número de chamada: 

81'367 M669n

 Esta obra é um guia completo para o ensino de
sintaxe de visão formalista: o leitor conta com a
apresentação  em  detalhes  da  estrutura  de  uma
sentença,  sua  estrutura  em  árvore,  explicações
sobre as mais variadas teorias, sugestões de leitura
e exercícios que ajudam na compreensão e fixação
dos conceitos expostos. 

Dez  lições  sobre  estudos
culturais/ Maria Elisa Cevasco

Número de chamada: 

316.7 C424d

Em  Dez  Lições,  Maria  Elisa
Cevasco narra a história do aparecimento da nova
disciplina dos estudos culturais, suas aventuras e
desventuras  em  um  mundo  cada  vez  mais
dominado  pela  incapacidade  de  imaginar  um
modo de vida e, portanto, uma cultura diferente.
Ao  traçar  o  percurso  que  leva  a  disciplina  das
modestas  salas  de  aula  de  cursos  noturnos  para
adultos  à  estrela  dos  mais  avançados
departamentos  das  melhores  universidades
americanas,  a  autora  avalia  seu  potencial  de
contribuição para a mudança social.

 



As estruturas narrativas / TODOROV, Tzveten

número de chamada: 

82.01 T639e

Descobrir  as  estruturas  que
existem  subjacentes  a  toda
narrativa,  estabelecer  um
repertório  de  intrigas,  de
funções,  de  visões,  eis  alguns
dos  objetivos  deste  livro,  que  leva  adiante  as
reflexões  dos  formalistas  e  as  atualiza  à  luz  da
lingüística contemporânea. 

Orientalismo:  o  Oriente  como  invenção  do
Ocidente / SAID, Edward W.

Número de chamada: 

94(5) S132o 

Incontáveis  romances,  poemas,
relatos  de  viagem,  escritos
políticos  e  estudos  sobre  a
cultura dos povos muçulmanos atestam o enorme
fascínio  que  o  'longínquo  e  misterioso'  Oriente
exerceu,  principalmente  a  partir  do  início  do
século XIX, sobre eruditos e escritores europeus.
Tal  vontade  de  conhecer  e  compreender  uma
civilização diferente resultou no surgimento e na
consolidação  de  uma  visão  hegemônica  do
Oriente enquanto unidade geográfica e cultural. 

Literatura e Sociedade / Antonio Candido

Número de chamada: 

82.01 C217l 

Este  livro,  publicado  pela
primeira  vez  em  1965,
pressupõe  o  desejo  de
compreender  a  obra  literária
como resultado da sublimação
de  dados  sociais.  Daí  uma  conseqüência
fundamental:  a  obra  literária  deve  ser  estudada
pelo  crítico  como  objeto  estético,  não  como
documento ou reflexo da realidade,  sem ignorar,
porém, as conexões com esta. 

Os anões / Veronica Stigger

Número de chamada: 

821.134.3(81)-34 S855a

Nas narrativas de 'Os anões', a
escritora  Veronica  Stigger
coloca em funcionamento um mundo de violência
e anestesia, onde tudo se transforma em imagem.
O volume traz histórias como a do casal de anões
que é linchado por furar uma fila; a de atores que
despencam de um teleférico protagonizando um
espetáculo  absurdo;  ou  a  de  um  rapaz  que  é
processado por exibir um poema como tatuagem. 

Alguma  Prosa: ensaios  sobre
literatura  brasileira
contemporânea 

número de chamada: 

869.0(81).09 P966

Como  pensar  a  produção  literária  atual?  Diante
desse desafio, os autores de Alguma Prosa tentam
suprir  uma  lacuna  no  meio  editorial  brasileiro,
visando  alcançar  não  apenas  o  público

As coisas / ANTUNES,  Arnaldo

Número de chamada:  

869.0(81).09 A636c

O  poeta  neste  livro  passeia  pela  prosa  poética
trazendo  a  palavra  em  estado  bruto,  concreto,
quase limite de tudo. 



especializado,  mas  também o  leitor  apaixonado.
Os  ensaios  revelam que  as  narrativas  brasileiras
contemporâneas se caracterizam pela diversidade
de  temas  e  de  linguagens,  sem  um  projeto
orientador.  João  Gilberto  Noll,  Chico  Buarque,
Bernardo Carvalho, Adriana Lisboa, Luiz Ruffato
e  Cíntia  Moscovich  são  alguns  dos  escritores
estudados. 

Do fundo do poço se vê a lua / TERRON, Joca
Reiners

número  de  chamada:
869.0(81).091 T328d

uma  história  sobre  a  vida  de
dois gémeos idênticos com um
toque  de  humor  e
exotismo.Depois da morte da mãe – perseguida e
torturada  pela  ditadura  militar  –,  os  gémeos
idênticos  William  e  Wilson  são  criados  numa
redoma  pelo  pai,  actor  e  encenador  num  teatro
decadente.  As  semelhanças  entre  os  irmãos  são,
porém, apenas físicas: enquanto William é bruto,
acomodado e taciturno, Wilson é sensível, carente
e  obcecado  pela  figura  de  Cleópatra
desempenhada por Elizabeth Taylor.

Tradição gramatical e gramática tradicional /
SILVA, Rosa Mattos e

Número de chamada: 

806.90-5 S586d 

Identifica  as  principais
características da gramática da Antiguidade e na
Idade Média e suas projeções sobre a gramática
escolar  da  Língua  portuguesa.  Analisa  as
primeiras  gramáticas  do  português,  do  século
XVI,  a  gramática  de  Soares  Barbosa,  séculos
XVIII-XIX,  e  chega  até  a  Nova  Gramática  do
Português  Contemporâneo,  de  Celso  Cunha  e
Lindley Cintra. 

O  teatro  e  seu  duplo  /
ARTAUD, Antonin

número de chamada: 

792 A785t 

O mundo tem fome e não se
preocupa  com  a  cultura.  A
partir  dessa  constatação,
Antonin  Artaud  considera
urgente  extrair,  daquilo  que
se chama cultura, idéias cuja força viva é idêntica
à  da  fome.  Para  ele,  a  cultura  nunca  salvou
nenhum ser humano de ter fome e da preocupação
de viver melhor. É preciso viver e acreditar no que
nos faz viver. Segundo o autor, o teatro, renovando
o sentido da vida,  é esse espaço onde o homem
torna-se o senhor daquilo que ainda não é, e o faz
nascer. 
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