
Roteiro	dos	seminários	sobre	livros	diversos	–	2os.	anos	
	
	
	

Parte	 1:	 Breve	 biografia	 do	 autor	 do	 livro,	 além	de	 falar	 sobre	 a	 importância	 dele	
para	alguma	escola	literária	(romantismo,	realismo	e/ou	naturalismo).	
	
Parte	2:	Apresentação	do	enredo	do	livro	(ou	seja,	a	sua	história	–	qual(is)	história(s)	
o	 livro	 conta?),	 partindo-se	 do	 pressuposto	 que	 as	 pessoas	 que	 assistirão	 à	
apresentação	 não	 o	 leram	 –	 portanto,	 precisa	 ser	 compreensível	 para	 qualquer	
pessoa.	 IMPORTANTE:	todos	os	 integrantes	do	grupo	precisam	conhecer	essa	parte	
no	momento	da	apresentação	–	é	permitido	que	apenas	um	integrante	a	apresente,	
mas,	 eventualmente,	 será	 cobrado	 de	 um	 ou	 outro	 participante	 que	 também	 fale	
sobre	o	enredo	do	livro.	
	
Parte	3:	Destacar	os	 “aspectos	 importantes”	 cobrados	em	cada	obra	 (conferir	 lista	
abaixo).	
	
Parte	4:	Ilustrar	os	“aspectos	importantes”		(cobrados	na	parte	3)	com	o	enredo	do	
livro	 (parte	 2)	 através	 da	 leitura	 e	 contextualização	 de	 trechos	 da	 obra	 –	 ou	 seja,	
mostrar	em	que	partes	dessa	obra	esse	aspecto	aparece	ou	quais	partes	podem	ser	
usadas	para	explicá-lo	ou	exemplificá-lo.	
	
Parte	 5:	Mencionar	 outros	 aspectos	 e	 passagens	 do	 livro	 que	 tenham	 chamado	 a	
atenção	do	grupo;	além	disso,	apresentar	uma	análise	crítica	do	livro	(em	grupo	e/ou	
individualmente),	 dizendo	 em	 que	 medida	 gostou	 ou	 não	 da	 obra	 lida	 –	 de	 que	
partes	mais	 gostou	ou	menos	 gostou,	ou	de	que	partes	não	gostou,	 justificando	a	
crítica	 com	 base	 em	 argumentos	 convincentes	 (e	 coerentes	 com	 a	 análise	 crítica	
feita).	
	
	
Parte	3	–	Aspectos	importantes	por	obra:	
	
1	-	"Antologia	de	contos	extraordinários"	-	Edgar	Allan	Poe:	ressaltar	a	 importância	
de	 Poe	 para	 o	 desenvolvimento	 (e	 influência	 futura)	 dos	 gêneros	 policial	
(investigação	racional,	com	uso	de	poucos	instrumentos	além	do	próprio	cérebro)	e	
de	horror	(a	origem	do	“horror”	é	quase	sempre	o	próprio	personagem	ou	é	gerada	
em	sua	mente).	
	
2	-	"A	viuvinha",	"Cinco	minutos"	-	José	de	Alencar:	associar	as	duas	novelas	ao	tipo	
de	 prosa	 romântica	 da	 qual	 fazem	 parte	 –	 ou	 seja,	 o	 romance	 romântico	 urbano;	
além	 disso,	mostrar	 as	 principais	 características	 desse	 tipo	 de	 romance	 romântico	
(personagens,	enredo).	
	
3	 -	"A	 dama	 das	 camélias"	 -	 Alexandre	 Dumas	 Filho:	 texto	 em	 forma	 de	 teatro	 –	
comentar	 que	 é	 uma	 adaptação	 do	 próprio	 autor	 de	 seu	 romance;	 além	 disso,	



ressaltar	a	importância	da	obra	na	literatura	mundial,	dadas	as	diversas	adaptações	
realizadas,	bem	como	a	produção	de	outras	obras,	inspiradas	nela.	
	
4	 -	"Assim	 é,	 se	 lhe	 parece"	 -	 Luigi	 Pirandello:	 enfatizar	 a	 crítica	 feita	 na	 peça	 ao	
conceito	 de	 “verdade”,	 “realidade”;	 além	 disso,	 mostrar	 como	 o	 autor	 manipula	
constantemente	 a	 opinião	 do	 leitor	 acerca	 da	 legitimidade	 dos	 argumentos	
levantados	pelos	personagens.	
	
5	 -	"A	 morte	 de	 Olivier	 Bécaille"	 -	 Émile	 Zola:	 mostrar	 os	 jogos	 de	 interesse	 (de	
natureza	 econômica)	 presentes	 nessa	 novela;	 além	 disso,	 descrever	 a	 maneira	
brilhante	como	o	autor	desenvolve	a	tensão	da	narrativa.	
	
6	 -	 "A	 metamorfose"	 -	 Franz	 Kafka:	 explicar	 como	 a	 obra,	 apesar	 de	 parecer	
fantasiosa,	tem	uma	relação	forte	com	a	realidade	–	enfatizar	o	drama	familiar	pelo	
qual	o	protagonista	passa.	
	
7	-	"Coletânea	de	contos"	-	Machado	de	Assis:	mostrar,	através	desses	contos,	como	
a	 obra	 de	 Machado	 está	 relacionada,	 em	 primeiro	 lugar,	 a	 uma	 observação	 e	
descrição	 meticulosa	 do	 personagem,	 mostrando	 a	 fundo	 todas	 as	 suas	
características,	sejam	boas	ou	ruins	(embora	prevaleçam	as	negativas).	
	
8	-	"Um	coração	simples"	-	Gustave	Flaubert:	associar	essa	novela	à	escola	 literária	
realista,	 mostrando	 a	 importância	 da	 descrição	 detalhada,	 buscando	 ser	 a	 mais	
próxima	possível	do	real	e	da	realidade	do	personagem	(foco	narrativo	é	alternado	
constantemente,	para	que	percebamos	o	mundo	sempre	do	ponto	de	vista	de	cada	
personagem);	 além	 disso,	 ressaltar	 a	 simplicidade	 dos	 personagens	 realistas,	 bem	
como	do	enredo	de	suas	histórias.	
	
9	 -	"Casa	 de	 bonecas"	 -	 Henrik	 Ibsen:	 associar	 a	 peça	 à	 escola	 literária	 realista,	
mostrando	como	ela	foi	um	“escândalo”	à	época	em	que	foi	publicada;	além	disso,	
mostrar	 a	 evolução	da	personagem	protagonista	 ao	 longo	da	peça,	descrevendo	a	
maneira	como	o	autor	constrói	essa	progressão.	
	
10	 -	 "Coração,	 cabeça	 e	 estômago"	 -	 Camilo	 Castelo	 Branco:	 enfatizar	 o	 caráter	
metaliterário	 da	obra	 (ou	 seja,	 trata-se	 de	um	 livro	 sobre	outro	 livro);	 além	disso,	
mostrar	 como	 o	 autor	 faz,	 nesse	 romance,	 uma	 sátira	 ao	 romantismo	 e	 seus	
pressupostos.	
	
	


