Grande Sertão Veredas
Nesta obra de Guimarães Rosa, o sertão é
visto e vivido de uma maneira subjetiva e
profunda, e não apenas como uma
paisagem a ser descrita, ou como uma série

de

costumes

que

parecem

pitorescos. Sua visão resulta de um
processo de integração total entre o
autor e a temática, e dessa integração a
linguagem é o reflexo principal. Para con-
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tar

o

sertão,

Rosa

utiliza-se

do

idioma do próprio sertão, falado por
Riobaldo em sua extensa e perturbadora
narrativa.
Encontramos dimensões universais da
condição humana - o amor, a morte, o sofrimento, o ódio, a alegria - retratadas
através das lembranças do jagunço em
suas aventuras no sertão mítico, e de seu
amor impossível por Diadorim.
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Formação: "Entre a leitura e o
teatro" com Heloise Vidor

Atendimento
Terça-feira a sábado,
das 14h às 19h.

A escola vai à Barca

São visitas agendadas pelas escolas
e projetos sociais à Biblioteca, com
apresentação do acervo, sessão de
leitura e narração de histórias.
Dias 06, 13, 20 e 27, às 10h, 14h e 15h30.
Gratuito.

Quintas literárias

Leitura em voz alta e compartilhada.
Obra selecionada:
Os Irmãos Karamazov , Fiódor
Dostoiévski, tradução de Paulo
Bezerra, Editora 34.
Coordenação: Tânia Piacentini
Dias 07, 14, 21 e 28 , das 19h às 21h.
Gratuito.

Esta formação propõe a aproximação dos
campos da leitura e do teatro. Partindo-se
da ação de LER textos literários em
performance, ou seja, com a presença da
voz no espaço, pretende-se conjugar as
ações de ler, proferir, ouvir e ver.
Os encontros ocorrerão nos meses de
abril, maio e junho.
Encontros de junho: 04, 11, 18 e 25 ,
das 19h às 21h.

Histórias na Barca dos Livros

Passeio de barco na Lagoa da Conceição
com livros, leituras e narrações de
histórias.
Sábado, 09 de junho, às 15h30 .
Distribuição dos ingressos:
30 minutos antes.
Local de referência:
Cooperbarco | Lagoa da Conceição.
Ingressos R$ 5,00 - gratuito para
crianças de até 10 anos.
Encontro de Contadores de Histórias
na Barca dos Livros
Grupo de contadores de histórias para
formação por meio da troca de histórias e
experiências.
Sábado, 09, das 17h30 às 18h30.
Gratuito.

Oficina
“Olhar, Escuta e Presença:
Recursos para contar histórias”,
com Felícia Fleck.
Oficina destinada a contadores de
histórias, educadores e demais
interessados. Tem como objetivo
exercitar e desenvolver recursos
essenciais na prática de contar
histórias: o olhar atento, a escuta
sensível e a qualidade de presença.
Terça (19) e Sexta (22), das 19h às 21h30 e
Sábado (23), das 09h às 12h.
Carga horária: 08h | 15 vagas
Investimento: R$ 170,00.
Oficina
“Como ler e escrever textos
acadêmicos: o artigo científico e o
projeto de pesquisa “, com Ana Araújo.
Esta é uma oficina introdutória que
propõe esclarecer a estrutura do artigo
científico, tanto para facilitar sua leitura
como para orientar sua escrita.
A estrutura formal do artigo reflete o
passo a passo do método científico, e
atende as necessidades de
comunicação da comunidade científica
para a continuidade do ciclo de
construção do conhecimento.
Sábado (30), das 09h às 12h.
Investimento: R$ 35,00. | 15 vagas
Inscrições:
barcadoslivroscomunicacao@gmail.com

