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Essa dissertação discute o conceito de
pessoa gramaticd, com base na proposta
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Esse trabalho pretende analisar o pro
cesso de ensino-aprendizagem de vdores
na escola, a partir de uma descrição de
como na prática td processo ocorre, atra
vés da interação professor/dunos, no
contexto da sala de aula. Considerando

a função de crítica socid do teatro, deci

diu-se fundamentar a descrição desse
processo na análise de conteúdo de três
peças que centram sua crítica na escola: A
aurora da minha vida, de Naum Alves de

através do comentário de termos que as
gramáticas tradicionais relacionam à
pessoa gramaticd: pessoa do verbo, im
pessoalidade e sujeito, por exemplo.
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Souza, Apareceu a Margarida, de Ro
berto Athayde, e Se chovesse vocês estra
gavam todos, de Clóvis Levi e Tânia Pa
checo.

Embora a mdoria das conclusões confir

me os principais aspectos da teoria da re
produção, de BOURDIEU & PASSE-

RON, a reação dos dunos à incdcação
ideológica da escola (confirmada pela
própria crítica à escola e sua função

ideológica) denunciada, nas peças, por
pessoas que foram submetidas a td pro
cesso, permite concluir ser possível in
verter a situação, ou seja: transformar

O autor faz a análise das obras infanto-

juvenis de Clarice Lispector e discute o
conceito do gênero literário Infanto-Ju
venil. Sua análise parte das diferentes
conceituações do gênero e suas implica
ções com as questões sódo-culturais. Faz,

ainda, um levantamento das principais
características da obra de Clarice Lis

pector "para addtos", comparando-as às
de sua obra para crianças. Também é in
cluída a opinião das crianças sobre os li

vros da autora, resultado de uma pesquisa
feita em escolas de ls grau.

o teatro que representa a interação entre

professor e dunos numa relação didógica, na qud a linguagem seja utilizada não
mais para dissimular, mas para conscienti
zar o duno e desenvolver nele o espírito
crítico, a fim de que professor e alunos
aprendam, juntos, a vdorar.
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Cultura e Marginália: uma releitura
de metapoemas marginais. Belo Ho
rizonte, FALE/UFMG, 1986. Dis
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Leitura de poemas e metapoemas carac
terísticos da Poesia Margind, com a in
tenção de d captar e pôr em evidência o

significado poético e a dimensão "margi
nd" desse discurso, no cenário da litera
tura brasileira dos anos 70.

