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❖ A PROSA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 
              A prosa que se desenvolveu no Brasil a 
partir da década de 1960 tinha as características da 
pós-modernidade: individualismo, niilismo e 
questionamento de valores. 
 

➢ O CONTO 
            Gênero que condensa o máximo de 
expressividade em um curto espaço de tempo. 
Sofreu uma explosão produtiva nas décadas de 
1960 e 1970, com temas como a violência urbana e 
a marginalidade, entre outros. 
 

Dalton Trevisan 

• Temática da violência urbana. 

• Narrativa fragmentada, breve e 
contundente. 

• O vampiro de Curitiba é uma metáfora que 
representa a anulação do outro na 
convivência entre pares no ambiente 
urbano. 

 

João Antônio 

• Retratou o submundo paulistano na figura 
dos marginalizados que lutam pela 
sobrevivência na cidade grande. 

 

Rubem Fonseca 

• Também apresenta uma narrativa alinhada 
ao gênero policial. 

• Faz uma crítica ao modo como a violência 
se instala nos granes centros urbanos. 

 
           Entre os demais temas de destaque do conto 
contemporâneo desse período estão: 

• Realismo fantástico: os autores inserem 
elementos fantásticos no cotidiano e dão 
outro enfoque à realidade. Destacam-se 
Murilo Rubião, José J. Veiga e Heloísa 
Seixas. 

• Ficção intimista: relata acontecimentos da 
vida diária repletos de elementos 
intimistas, lirismo e sensibilidade, sem 
deixar de lado as críticas à realidade. 
Destaque para Caio Fernando Abreu, 

Ricardo Ramos, Márcia Denser e João 
Carrascoza. 

• Condição social e política: narrativas que 
usam a arte como instrumento de denúncia 
das condições de vida de segmentos da 
sociedade submetidos a situações 
degradantes. Seus principais autores são 
Domingos Pellegrini Jr, Samuel Rawet, 
Ignácio de Loyola Brandão, Sérgio 
Sant”Anna e Luiz Vilela. 
 

➢ A CRÔNICA 
            São histórias bem-humoradas sobre temas 
do cotidiano, reflexões críticas sobre a sociedade e 
os costumes. Destacam-se Nelson Rodrigues, 
Lourenço Diaféria, Luís Fernando Veríssimo, Carlos 
Heitor Cony, Mário Prata, Martha Medeiros, Xico 
Sá e Antônio Prata. 
 

➢ O ROMANCE 
            Durante esse período, o romance brasileiro 
não apresentou grandes inovações estilísticas, mas 
incorporou os aspectos da sociedade pós-moderna 
e desenvolveu-se em projetos literários diversos. 

• Romances regionalistas: somam-se aos 
romances anteriores elementos 
contemporâneos, como as desigualdades 
regionais. Seus autores são: João Ubaldo 
Ribeiro, José Cândido de Carvalho, Ariano 
Suassuna, Mário Palmério e Márcio Souza. 

• Memória pessoal e história: o 
entrelaçamento da memória pessoal com o 
contexto histórico, político, social e cultural, 
que possibilita um olhar crítico sobre a 
sociedade contemporânea, marca os 
romances dessa linha. Destaque para Pedro 
Nava, Raduan Nassar, Antônio Callado 
Moacyr Scliar, Rubem Fonseca, Carlos 
Heitor Cony, Marcelo Rubens Paiva, Ignácio 
de Loyola Brandão, Ivan Ângelo e Fernando 
Gabeira. 

• Espaço urbano e narrativa intimista: o 
espaço da periferia dos grandes centros 
urbanos e seus conflitos de solidão, 
marginalidade e violência são temas 
presentes nessa narrativa. Principais 
autores: Chico Buarque, Osman Lins, 
Bernardo Carvalho, Paulo Lins, Fernando 
Bonassi. 
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❖ PRODUÇÃO POÉTICA CONTEMPORÂNEA: 
ADÉLIA PRADO E MANOEL DE BARROS 

 
            Após as experimentações e inovações do 
Modernismo, a produção poética brasileira voltou 
a ter certa unidade programática com o 
concretismo, nos anos 1950. 
          Nas décadas seguintes, o Tropicalismo e a 
Poesia Marginal foram os movimentos poéticos de 
vanguarda mais importantes para a renovação da 
poesia brasileira. 
          No final do século XX e início do século XXI, 
um grande número de autores brasileiros, sem 
uma marca comum entre si, a não ser a qualidade 
significativa de sua produção poética, ganhou 
importância na literatura brasileira. Desses 
autores, destacamos Adélia Prado e Manoel de 
Barros. 
 

Adélia Prado: o encanto do cotidiano 

• Revelou-se um dos grandes nomes 
femininos da cena literária atual. 

• Seus textos retratam o cotidiano com 
perplexidade e encanto, norteados pela fé 
cristã e permeados pelo aspecto lúdico. 

• Tanto em sua poesia quanto em sua prosa 
estão presentes a vida de província, a 
missa, o cheiro do mato, os vizinhos, a 
gente de interior. 

• Desenvolve em sua obra temas da vida 
interiorana, com linguagem simples, bem-
humorada e de forma lúdica. 

• Estão presentes as questões existenciais e 
políticas. 
 

 
Manoel de Barros: poeta do mundo pequeno 

• Considerado o poeta mais original em 
língua portuguesa. 

• Construiu uma obra também marcada pela 
simplicidade e no esmerado trabalho com 
a palavra. 

• Seus poemas metalinguísticos são um 
exemplo de sua relação com o mundo da 
palavra e de construção de um universo 
poético muito particular. 
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❖ ANÁLISE DE POEMAS CONTEMPORÂNEOS 
 

 Grande desejo (Adélia Prado) 
 

Não sou matrona, mãe dos Gracos, Cornélia, 

sou é mulher do povo, mãe de filhos, Adélia. 

Faço comida e como. 

Aos domingos bato o osso no prato pra chamar o 

cachorro 

e atiro os restos. 

Quando dói, grito ai, 

quando é bom, fico bruta, 

as sensibilidades sem governo. 

Mas tenho meus prantos, 

claridades atrás do meu estômago humilde 

e fortíssima voz pra cânticos de festa. 

Quando escrever o livro com o meu nome 

e o nome que eu vou pôr nele, vou com ele a uma 

igreja, 

a uma lápide, a um descampado, 

para chorar, chorar e chorar, 

requintada e esquisita como uma dama. 
               
               Há nesse poema uma grande 
aproximação do eu-lírico com a figura da mulher 
comum, a mulher do dia a dia, a mãe. Esta 
aproximação não se dá somente no fato de ela se 
declarar assim, mas também pela enumeração de 
atos corriqueiros e comuns a muitas mães pelo 
país afora, e também pela exposição de 
sentimentos e sensações, tais como doer, gritar, 
chorar. Porém, mesmo quando chora 
copiosamente, apresenta-se requintada como uma 
dama. Assim, em “Grande desejo” tem-se uma das 
temáticas mais importantes na obra de Adélia 
Prado que é a significação da mulher. Outra 
característica muito presente na obra da autora e 
que também aparece nesse poema é a 
religiosidade. 
 
Fonte: guiadoestudante.com.br 
 

 Uma didática da invenção (Manoel 
Barros) 

O rio que fazia uma volta 
atrás da nossa casa 
era a imagem de um vidro mole... 
 
Passou um homem e disse: 
Essa volta que o rio faz... 
se chama enseada... 



 
Não era mais a imagem de uma cobra de 
vidro 
que fazia uma volta atrás da casa. 
Era uma enseada. 
Acho que o nome empobreceu a imagem. 

              No belíssimo Uma didática da 
invenção vemos como a palavra poética pode 
mudar a interpretação que construímos de uma 

paisagem. 

            A maioria de nós provavelmente olharia o 
contorno do rio e chamaria o espaço de enseada, 
termo capaz de condensar em poucas letras a 
configuração da paisagem. O eu-lírico, no entanto, 
não se conforma com a escolha desse nome 
vulgar, pois supõe que ele não seja capaz de 
capturar a beleza daquele panorama. 

           O homem do poema se contrapõe ao sujeito 
poético, que se recusa a nomear o desenho do rio 
de enseada. Então, com um olhar contaminado 
de poesia, o eu-lírico resolve chamar a tal 
paisagem natural de "cobra de vidro", frase que 
carrega muito mais beleza do que o termo técnico 

enseada. 

Fonte: culturagenial.com 

QUESTÕES DE VESTIBULARES 

1. (U.F.Rio Grande do Sul) Observe os três 

fragmentos da peça Vestido de Noiva abaixo e 

determine em que plano se passa cada uma das 

cenas. 

"I                                                                                            

PIMENTA (berrando) – Morreu a fulana.                  

REPÓRTER (berrando e tomando nota) – Qual? 
PIMENTA – A Atropelada da Glória.                     

REPÓRTER – Que mais?                                       

PIMENTA – Chegou aqui em estado de choque. 

Morreu sem recobrar os sentidos; não sofreu 

nada.                                                                

REPÓRTER – Isso é o que você não sabe!" 

"II                                                                               

ALAÍDE – Quem terá morrido ali, naquela casa?      

CLESSI – Olha! Uma fortuna em flores!                     
ALAÍDE – Enterro de gente rica é assim.                                     

CLESSI – O meu também teve muita gente, não 

teve?                                                                     

ALAÍDE – Pelo menos, o jornal disse." 

"III                                                                                   

MÃE – Alaíde e Lúcia morando na casa de 

Madame Clessi. Com certeza é no quarto de 

Alaíde que ela dormia. O melhor da casa!                             

PAI – Deixa a mulher! Já morreu!                                 
MÃE – Assassinada. O jornal não deu?                         

PAI – Deu. Eu ainda não sonhava conhecer você. 

foi um crime muito falado. Saiu fotografia.                  

MÃE – No sótão tem retratos dela, uma mala 
cheia de roupas. Vou mandar botar fogo em 

tudo.                                                                             

PAI – Manda." 

a) I - Memória; II - Alucinação; III- Realidade.                                                            
b) I - Memória; II - Realidade; III – Alucinação  

c) I - Alucinação; II - Memória; III – Realidade  

d) I - Realidade; II - Alucinação; III Memória    

e) I - Alucinação; II - Realidade; III - Memória. 

2. (UEL)  Leia o texto abaixo:                                            

João Grilo: Ah isso é comigo. Vou fazer um 

chamado especial, em verso. Garanto que ela vem, 

querem ver? (Recitando.) 

Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré! 

A vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer. A 

mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui 

barco, fui navio, mas hoje sou escaler. Já fui 

menino, fui homem, só me falta ser mulher. 

Encourado: Vá vendo a falta de respeito, viu?                 

João Grilo: Falta de respeito nada, rapaz! Isso é o 

versinho de Canário Pardo que minha mãe cantava 

para eu dormir. Isso tem nada de falta de respeito! 

Já fui barco, fui navio, mas hoje sou escaler. Já fui 

menino, fui homem, só me falta ser mulher. Valha-

me. Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. 

Cena igual à da aparição de Nosso Senhor, e 

Nossa Senhora, A compadecida, entra. 

Encourado, com raiva surda: Lá vem a 

compadecida! Mulher em tudo se mete! 

João Grilo: Falta de respeito foi isso agora, viu? A 

senhora se zangou com o verso que eu recitei? 

A Compadecida: Não, João, porque eu iria me 

zangar? Aquele é o versinho que Canário Pardo 

escreveu para mim e que eu agradeço. Não deixa de 

ser uma oração, uma invocação. Tem umas graças, 

mas isso até a torna alegre e foi coisa de que eu 

sempre gostei. Quem gosta de tristeza é o diabo. 

João Grilo: É porque esse camarada aí, tudo o que 

se diz ele enrasca a gente, dizendo que é falta de 

respeito. 



A Compadecida: É máscara dele, João. Como todo 

fariseu, o diabo é muito apegado às formas 

exteriores. É um fariseu consumado. 

Encourado: Protesto. 

Manuel: Eu já sei que você protesta, mas não tenho 

o que fazer, meu velho. Discordar de minha mãe é 

que eu não vou. 

(…) 

(Fonte: Auto da Compadecida. 15 ed. Rio de 

Janeiro: Agir, 1979.) 

A obra O Auto da Compadecida foi escrita para o 

teatro: 

a) Por João Cabral de Melo Neto e aborda temas 

recorrentes do Nordeste brasileiro. 

b) E seu autor, Ariano Suassuna, aborda o tema da 

seca que sempre marcou o Nordeste. 

c) Pelos autores do Movimento Armorial, 

abordando temas religiosos e costumes populares. 

d) Por Ariano Suassuna, tendo como base romances 

e histórias populares do Nordeste brasileiro. 

e) Por João Cabral de Melo Netto e aborda temas 

religiosos divulgados pela literatura de cordel. 
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