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1º BIMESTRE
Professora Mireile
CORALINA, Cora. Melhores Poemas. Rio de Janeiro: Global Editora, 2017.
Este Melhores Poemas Cora Coralina traz a seleção especial dos mais
célebres poemas da poeta. Organizado por Darcy França Denófrio, mestre em
Teoria Literária, a obra apresenta-se em formato pocket. Simples, muito
próxima do gosto do povo, fluindo com naturalidade, a poesia de Cora Coralina
encontrou uma imensa receptividade popular. O segredo talvez esteja no fato
de que os seus versos dizem o que as pessoas sentem, mas não conseguem
expressar, e na grande simpatia pelo semelhante, sobretudo os humilhados e
perseguidos. “Não depende dela e nem de nós: Cora dos Goiases esplende
agora, não mais na solidão de seu ‘aquém-Paranaíba’. Isto já não lhe basta. Ela
resplandece no universo dilatado da poesia brasileira, e já força passagem.
Não se pode mais dizer: este é o seu lugar.” Darcy França Denófrio

2º BIMESTRE
Professora Disney
ASSIS, Machado de. Seus Trinta Melhores Contos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011.
Esta antologia é fruto de uma votação feita entre escritores e críticos
literários que escolheram seus contos prediletos do bruxo do Cosme Velho,
resultando numa amostra significativa da prosa machadiana. Os trinta textos
estão ordenados cronologicamente e receberam três acréscimos, apenas a
título de curiosidade: o primeiro e o último contos escritos pelo autor marcando uma produção que vai de 1858 a 1907 - e "O caso da vara", que,
embora muito conhecido e reproduzido em outras coletâneas, curiosamente
não recebeu nenhum voto dos especialistas consultados. Com este livro, o
leitor poderá deleitar-se com essas histórias que foram elevadas à indiscutível
categoria de obras-primas da literatura brasileira.

3º BIMESTRE
Professora Mireile
RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. 103ª ed., Rio de Janeiro: Editora Record, 2007.
Lançado originalmente em 1938, Vidas secas retrata a vida miserável
de uma família de retirantes sertanejos obrigada a se deslocar de tempos em
tempos para áreas menos castigadas pela seca. O pai, Fabiano, caminha pela
paisagem árida da caatinga do Nordeste brasileiro com a sua mulher, Sinha
Vitória, e os dois filhos, que não têm nome, sendo chamados apenas de “filho
mais velho” e “filho mais novo”. São também acompanhados pela
cachorrinha da família, Baleia, cujo nome é irônico, pois a falta de comida a
fez muito magra. Vidas secas pertence à segunda fase modernista da
literatura brasileira, conhecida como “regionalista” ou “romance de 30”.
Denuncia fortemente as mazelas do povo brasileiro, principalmente a
situação de miséria do sertão nordestino. É o romance em que Graciliano
alcança o máximo da expressão que vinha buscando em sua prosa: o que
impulsiona os personagens é a seca, áspera e cruel, e paradoxalmente a
ligação telúrica, afetiva, que expõe naqueles seres em retirada, à procura de
meios de sobrevivência e um futuro.

4º BIMESTRE
Professora Disney
CHRISTIE, Agatha. Assassinato no Expresso Oriente. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2014.
É perto da meia-noite quando a neve acumulada sobre os trilhos
interrompe a jornada do Expresso Oriente, o mais famoso e luxuoso trem de
passageiros do mundo, que liga a Ásia à Europa. A bordo, milionários,
aristocratas, empregados – e um assassino. Porém, no mesmo vagão encontra-se
ninguém menos que Hercule Poirot. Caberá ao meticuloso detetive investigar
todos os passageiros e descobrir a identidade do ousado criminoso. Christie
propõe um fascinante enredo nos moldes do clássico subgênero do “locked
room” (“mistério do quarto fechado”), em que o crime ocorre num local isolado,
e a suspeita recai sobre todos os presentes.

