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CARTA AO(À) PROFESSOR(A)
Caro(a) professor(a),
Este material digital foi elaborado, de professora para professor(a), levando
em conta diversas motivações. A primeira delas relaciona-se a uma de nossas
funções primordiais em sala de aula: despertar o(a) aluno(a) para a leitura e para
as numerosas possibilidades que se abrem na vida de um(a) leitor(a) por meio dos
livros. Como você bem sabe, para estimular o ato de ler, o(a) professor(a) deve ser,
ele(ela) mesmo(a), um(a) iniciado(a) na leitura. É para ajudar nesse processo que
apresentamos este material. Nele, você encontrará a sugestão de um percurso com
a obra sugerida, percurso este que pode ser refeito e adaptado de acordo com suas
próprias expectativas e horizontes culturais.
O(A) aluno(a) de Ensino Médio atravessa essa fase chamada “juventude”,
sobre a qual alguns estereótipos foram formados. Na verdade, não podemos
falar de juventude, e sim de juventudes (Abramovay; Castro, 2015), na medida
em que os indivíduos são atravessados simultaneamente por seus recortes de
gênero, raça, classe, espaço, entre outros. Contudo, ainda que extremamente
diversa, perpassa a juventude – essa que chamamos no singular, entendendo-a
no plural – o questionamento sobre a vida, a sociedade, o indivíduo. A literatura
é potencializadora de uma abertura pulsante de visões nessa fase do crescimento.
A lua vem da Ásia, de Campos de Carvalho, é uma narrativa construída com
a ideia de liberdade: liberdade de pensar, de ser diferente, de ser íntegro consigo
ainda que toda a sociedade marche por caminhos diversos. Tais temas são de
profundo interesse para grande parcela do alunado jovem, fazendo com que o
livro possa se tornar um precioso mote para discussões mais profundas. Como nos
lembra Susan Sontag, “Sobretudo numa época em que os valores da leitura e da
introspecção são tão tenazmente contestados, a literatura é liberdade” (2008, p. 19).
Para além da questão temática, o interesse do livro de Campos de Carvalho
reside também em sua forma bastante peculiar de composição. Considerado por
muitos o único surrealista brasileiro, ainda que tal categorização sofra contestações,
o autor cria um romance cuja estética poderá atrair leitores(as) pelo inusitado de sua
forma, que dá motivos, ela própria, para conversas sobre a liberdade que orienta o
arranjo do texto literário.Tal leitura, ainda que possa causar algum estranhamento
inicial, contribui para a ampliação do horizonte de expectativa do(a) leitor(a), por
introduzi-lo(a) em uma literatura distante da prática realista stricto sensu.
Tais abordagens estão em consonância com a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), que, em relação ao campo literário, evoca ser preciso:
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possibilitar o contato com as manifestações artísticas em geral, e, de forma
particular e especial, com a arte literária e […] oferecer as condições para
que se possa reconhecer, valorizar e fruir essas manifestações. Está em jogo
a continuidade da formação do leitor literário, com especial destaque para
o desenvolvimento da fruição, de modo a evidenciar a condição estética
desse tipo de leitura e de escrita (Brasil, 2018, p. 138).

Fica em evidência a necessidade do tratamento estético, de não desconsiderar,
no trato com o literário, seu modo próprio de composição, permitindo que, pela
leitura, os(as) estudantes tenham contato com diferentes modos de realização da
arte escrita. Contudo, a mesma base destaca:
a relevância desse campo para o exercício da empatia e do diálogo, tendo
em vista a potência da arte e da literatura como expedientes que permitem
o contato com diversificados valores, comportamentos, crenças, desejos e
conflitos, o que contribui para reconhecer e compreender modos distintos
de ser e estar no mundo (Brasil, 2018, p. 139).

Tal menção põe em relevo outro aspecto que não podemos denegar no literário:
sua capacidade de representar o mundo e, ao realizá-lo, fazer-nos lidar com questões
de fundo, importantes para o indivíduo e seu estar em sociedade. Nas palavras
de Leila Perrone-Moisés, “a literatura parte de um real que pretende dizer, falha
sempre ao dizê-lo, mas ao falhar diz outra coisa, desvenda um mundo mais real do
que aquele que pretendia dizer” (1990, p. 102). A fruição da prosa literária passa,
então, por pelo menos dois movimentos imbricados: perceber uma conformação
textual peculiar e lidar com as questões trazidas pela narrativa para além de sua
forma intrínseca, como os temas, valores e possíveis debates que permite gerar.
A lua vem da Ásia é indicado para o trabalho com estudantes do Ensino Médio, entendendo a necessidade da “consolidação e a ampliação das habilidades
[…] de reflexão sobre as linguagens” (Brasil, 2018, p. 482), o que, no âmbito da
BNCC, contempla os temas Projetos de vida; Inquietações da juventude; Respeito à diferença; Cidadania; Diálogos com a sociologia e com a antropologia
e Ficção, mistério e fantasia. O(A) professor(a), ao discutir os temas motivados
pelo romance, poderá fazer conexões com a vida dos(as) alunos(as) leitores(as).
Em vista disso, convidamos você, professor(a), a fruir a obra e conduzir o(a)
aluno(a) a fazer o mesmo. Aqui, você encontrará elementos que irão ajudá-lo
nesse percurso, para o desenvolvimento de atividades dentro e fora do ambiente
escolar. Poderá também ampliar o escopo das discussões a partir da bibliografia
comentada, ao fim do material, para que a literatura – esse direito humano, como
advogava Antonio Candido (1995) – esteja, cada dia mais, como parte da vivência
escolar e não escolar do(a) aluno(a), leitor(a) em formação.
Vamos conversar um pouco mais sobre a obra?
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Em sintonia com a BNCC
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) tem como um de seus
principais objetivos apresentar parâmetros e diretrizes que auxiliem você,
professor(a), na tarefa de preparar os(as) estudantes brasileiros(as) para o futuro
(cf. Brasil, 2018, p. 5). Para isso, estabelece as aprendizagens que todo estudante
do país deve conhecer ao longo da Educação Básica.
As propostas de atividades deste material digital estão em conformidade com
a BNCC e apontam, para sua consulta, as principais habilidades que podem
ser desenvolvidas no decorrer do seu trabalho com a obra em sala de aula.
Cada habilidade na BNCC é identificada por um código alfanumérico
cuja composição é a seguinte:

EM 13 LGG 103
O primeiro par de letras
indica a etapa de Ensino Médio
O primeiro par de números (13)
indica que as habilidades descritas
podem ser desenvolvidas em
qualquer série do Ensino Médio,
conforme definição dos currículos

A segunda sequência de
letras indica a área (três
letras) ou o componente
curricular (duas letras):
LGG = Linguagens
e suas Tecnologias
LP = Língua Portuguesa
MAT = Matemática
e suas Tecnologias
CNT = Ciências da
Natureza e suas Tecnologias
CHS = Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas

Os números finais
indicam a competência específica à qual se
relaciona a habilidade
(1º número) e a sua numeração no conjunto
de habilidades relativas a cada competência
(dois últimos números).
O uso de numeração sequencial para identificar
as habilidades não representa uma ordem ou
hierarquia esperada das
aprendizagens. Cabe aos
sistemas e escolas definir
a progressão das aprendizagens, em função de
seus contextos locais.

DISPONÍVEL EM:

Sempre que desejar, acesse a BNCC1 a partir do QR Code ao lado e consulte os textos
que descrevem cada competência ou habilidade relacionadas nas propostas de atividades.

1

Disponível em: <https://bit.ly/3qLC9FB>. Acesso em: 21 abr. 2021.

MAT E R IA L D IG ITA L D O P R O F E S S OR – A LU A VEM D A ÁSI A

5

As atividades
propostas ao
longo desta seção
objetivam colaborar,
principalmente, para o
desenvolvimento das
seguintes habilidades
descritas na BNCC:
Língua Portuguesa:
(EM13LP01)
(EM13LP02)
(EM13LP06)
(EM13LP16)
(EM13LP18)
(EM13LP28)
(EM13LP46)
(EM13LP49)
(EM13LP50)
(EM13LP52)
(EM13LP54)
Linguagens e suas
Tecnologias:
(EM13LGG101)
(EM13LGG103)
(EM13LGG403)
(EM13LGG601)
(EM13LGG602)
(EM13LGG701)

PROPOSTAS DE ATIVIDADES I
Nesta seção, você encontrará uma proposta de trabalho com a obra A lua
vem da Ásia, abrangendo atividades intra e extraescolares, como preconiza a Base
Nacional Comum Curricular do Ensino Médio (BNCC). Esta proposta é indicada
para professores(as) de Língua Portuguesa, atuantes no Ensino Médio.

Pré-leitura
Professor(a), nesta seção, você encontrará sugestões de atividades que
podem ser desenvolvidas, principalmente, nas aulas de Língua Portuguesa.
Trata-se de um conjunto de propostas elaboradas à luz da BNCC, visando
ao desenvolvimento de habilidades previstas para essa faixa de escolarização.
Para trabalhar com A lua vem da Ásia, de Campos de Carvalho, sugerimos um
momento de preparação para a leitura, estruturado a partir da ativação dos
conhecimentos prévios do alunado, bem como do fornecimento de direções
para a discussão com a turma. A pré-leitura, então, constitui-se como etapa
fundamental para a compreensão e fruição da obra, e é indicado que se parta
de uma situação para incitar o interesse pelo livro.Tal estímulo pode ser gestado
a partir das temáticas que perpassam a obra – a liberdade, a contestação do
status quo, o discurso da normalidade versus loucura.

Atividade 1: visita virtual ao museu

DISPONÍVEL EM:

<https://thedali.org/>
Acesso em: 18 abr. 2021.

Museu Salvador Dalí
O Museu Salvador Dalí está localizado em São Petersburgo, Flórida, e é
consagrado às obras do famoso pintor surrealista. Salvador Dalí (1904-1989)
foi um pintor espanhol, cujas obras ficaram conhecidas por serem excêntricas e
inusitadas, como se adviessem de um cenário de sonho. Dalí é reconhecido como um
expressivo membro do Surrealismo, movimento artístico de caráter antirracionalista,
cujo nome foi cunhado por André Breton (Surrealismo, s.d.).
O museu pode ser acessado por meio de seu site oficial na internet ou
baixando o aplicativo pelo celular. Acesse o link ou abra a loja de aplicativos do
celular e procure por “The Dali Museum”. No museu, por meio de inteligência
artificial, o(a) visitante pode ter contato com a figura de Dalí comentando sua
obra, além de atividades, vídeos e, é claro, as pinturas do surrealista. Na versão
para celular, os(as) estudantes podem interagir com as obras, inclusive tirando
selfies com filtro em que figuram os famosos bigodes do pintor.
O site está em inglês. Você pode contar com a participação do(a) professor(a)
de língua estrangeira para a atividade. De todo modo, a página tem usabilidade
bastante intuitiva, e mesmo um não falante de inglês pode acessá-la sem problemas.
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A visita pode ser realizada com acompanhamento do(a) professor(a), usando o
laboratório de informática da escola, ou mesmo pelos celulares dos(as) alunos(as).
Alternativamente, o computador ou celular do(a) professor(a) pode ser conectado
a um projetor, e a visita, feita coletivamente pela turma. Em qualquer uma dessas
opções, o importante é que você, professor(a), oriente a atividade, comentando
com os(as) alunos(as) os pontos mais significativos.
A expectativa é de que a visita gere percepções sobre uma arte produzida de
modo não realista, ou seja, produções que não pretendem fazer uma representação
da realidade stricto sensu. Chame atenção para as composições, abrindo espaço
para a leitura de A lua vem da Ásia, uma obra que bebe do Surrealismo, sendo
considerada uma das únicas obras literárias surrealistas do Brasil – o que será
discutido depois neste material digital.

Atividade 2: exibição ou leitura do Manifesto
Surrealista e estabelecimento de relações
O Manifesto Surrealista, de 1924, publicado por André Breton, pode ser
facilmente encontrado na internet e também em alguns livros dedicados aos
manifestos das vanguardas artísticas. Como aponta Gilberto Mendonça Telles,“o
Surrealismo é, cronologicamente, o último movimento da vanguarda europeia”
(1997, p. 170). Você, professor(a), pode optar por fazer a introdução do assunto
“vanguardas” e mesmo levar o(a) aluno(a) a fruir de obras diversas de pintores
não-realistas para que, assim, amplie sua noção de representação em arte.
Recomenda-se que, em sala de aula, você, professor(a), oriente a leitura
das primeiras duas ou três páginas do manifesto, ou selecione aquelas mais
representativas, fazendo com que os(as) alunos(as) observem algumas das temáticas
ali presentes – as quais estão fortemente marcadas em A lua vem da Ásia, a saber
a liberdade e a loucura. Um bom exemplo é:
Cara imaginação, o que eu amo, sobretudo em você, é que você não perdoa.
A única palavra de liberdade é tudo o que me exalta ainda. […] Resta a
loucura, “a loucura que nos prende”, disseram bem. Essa ou a outra…
Cada um sabe, com efeito, que os loucos só devem seu internamento a um
pequeno número de atos legalmente repreensíveis, e que, na falta destes atos,
sua liberdade (o que se vê de sua liberdade) não estaria em jogo (Breton
apud Teles, 1997, p. 175-176).

Ou ainda:“Não será o temor da loucura que nos forçará a hastear a bandeira a
meio pau” (Breton apud Teles, 1997, p. 176). Note-se que o manifesto é repleto
de passagens significativas sobre os temas aqui em foco, e a leitura pode ser
bem produtiva após a visita ao Museu de Salvador Dalí. Alternativamente, você,
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<https://bit.ly/2OWNq7L>.
Acesso em: 12 abr. 2021.

professor(a), pode optar por exibir um vídeo com a leitura do manifesto. Sugere-se
“Surrealist Manifesto – André Breton (1924)”. O vídeo está disponível no YouTube,
em inglês, o que pode ser uma oportunidade para trabalhar conjuntamente ao(à)
professor(a) de língua estrangeira, mas o(a) professor(a) de português, se preferir,
pode ativar as legendas automáticas para português.
Finda a leitura do manifesto (ou seu equivalente em vídeo), cria-se o momento
propício para estabelecer ligações entre as atividades realizadas e o encontro com
o livro que se seguirá. Sugere-se que você faça as seguintes perguntas:
• Quais suas impressões sobre as obras vistas no museu? Os quadros são
representativos da realidade? Por quê?
• Quais semelhanças você observou entre as obras de Dalí e as partes lidas/
ouvidas do manifesto?
• Você considera quem pinta ou escreve assim alguém que não segue a razão?
Por quê?
• E se você lesse um diário escrito de forma surreal? Crê que poderia depreender
com mais facilidade os pensamentos e as sensações daquele que vive? E seu
cotidiano? Poderia ser facilmente apreensível?
Depois de conversar com a turma sobre tais pontos, é hora de apresentar a
ela um exemplar de A lua vem da Ásia.
REPRODUÇÃO

DISPONÍVEL EM:

À apresentação da capa podem se seguir algumas indagações sobre a imagem,
o título e a que significados ambos remetem. Por fim, sugere-se a leitura do
trecho em destaque na quarta capa (capa da parte de trás do livro), assinado por
Campos de Carvalho, como mote para a atividade seguinte. O trecho é: “Aos
dezesseis anos matei meu professor de Lógica. Invocando a legítima defesa – e
MAT E R IA L D IG ITA L D O P R O F E S S OR – A LU A VEM D A ÁSI A
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REPRODUÇÃO

qual defesa seria mais legítima? –, logrei ser absolvido por cinco votos contra
dois, e fui morar sob uma ponte do Sena, embora nunca tenha estado em Paris”
(Carvalho, 2016).Você, professor(a), deve, junto aos(às) alunos(as), explorar a
ideia de que o narrador deu cabo daquele que ensinava Lógica – e quais as
implicações dessa eliminação – e, após ser absolvido, foi morar sob a ponte de
um lugar em que nunca esteve. Aqui, as ideias de real e representação podem
render boas discussões.

Leitura
Professor(a), neste momento, você pode indicar a leitura da obra A lua vem da
Ásia. Os(As) alunos(as) devem estar curiosos(as) com as motivações causadas pelas
atividades de pré-leitura, especialmente pelas menções à questão da liberdade. Para
encorajar tal sensação, estimulando a leitura do livro, sugerimos que introduza
a seguinte questão:

Como vimos na quarta capa do livro, A lua vem da Ásia traz a escrita
de um narrador em primeira pessoa. Após matar o professor de Lógica
e ficar livre, o que acontecerá à lógica da narrativa? Você acredita que
o livro será ilógico? Por quê?

É importante combinar com a turma um período para a leitura da obra.
Como o livro é dividido em capítulos curtos, você pode ir fazendo observações
sobre passagens da narrativa, sobre a disposição dos capítulos, bem como realizar
perguntas ou apontar peculiaridades – a obra é cheia delas. Estimule principalmente
os(as) alunos(as) a relatar os estranhamentos sentidos na leitura, as dificuldades
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e as partes que julgaram mais divertidas. O acompanhamento da leitura dos(as)
estudantes é fundamental para que ela seja proveitosa e prazerosa.
Como um dos gêneros mais significativos do livro é o diário – que será
tratado mais à frente –, sugere-se estimular os(as) alunos(as) a produzirem um
“diário de leituras”, em que contem as impressões sobre o livro, conforme
forem avançando na narrativa. O diário pode ser produzido em um caderno
pequeno a ser customizado de acordo com os interesses do(a) estudante. A
cada avanço na leitura – seja por capítulo ou por um intervalo de páginas précombinado – será feita uma nova entrada no diário. Não há limite de linhas.
Pede-se que o(a) aluno(a) desenvolva impressões, sentimentos, estranhamentos
e dúvidas sobre o que está lendo. Essa atividade pode ser melhor aproveitada
durante a leitura, posto que serão registradas impressões do livro que precisam
estar frescas na memória.

Pós-leitura
Terminada a leitura, é necessário que você, professor(a), conduza o momento
posterior para ampliar as possibilidades de compreensão do lido.Tal direcionamento
visa contribuir para desenvolver a fruição, bem como o entendimento dos aspectos
literários que compõem o texto, e o uso da linguagem e sua abertura para a
discussão de questões que envolvem o campo social.

Atividade 1: conversas em torno da obra (debate)
É hora de retomar os incitamentos feitos aos(às) estudantes nos momentos
de pré-leitura e leitura. As questões relacionadas à liberdade, à loucura e à
representação literária ganham foco aqui. Portanto, professor(a), rememore as
indagações feitas aos(às) alunos(as) antes da leitura, adaptando-as ao momento
de pós-leitura:
• O narrador acredita, inicialmente, estar em um hotel de luxo, mas, depois,
crê ser aquele lugar um campo de concentração. O que faz o narrador mudar
sua compreensão sobre o lugar em que está confinado?
• O livro dá indícios sobre esse lugar. Que lugar você acredita ser este em que
o narrador está preso e por quê? (Espera-se que os(as) alunos(as) percebam
que o narrador se encontra em um hospital psiquiátrico, o que motivará as
perguntas subsequentes).
• Você considera que o narrador possui algum transtorno ou está em sofrimento
mental? Por quê?
• Para você, o livro, em alguma medida, fala sobre a realidade?
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Professor(a), essas perguntas dialogarão com as atividades de pré-leitura das
Propostas de atividades II. Convém que se explore bastante os aspectos sociais,
estimulando a reflexão para as questões levantadas pelo texto, relacionadas à liberdade,
ao que é aceito socialmente como normalidade e ao sofrimento psíquico.

Atividade 2: aspectos literários
Neste momento, convém explorar os aspectos propriamente literários do
texto, ressaltando suas formas de construção textual. Não existe forma unívoca
para o tratamento do material literário. O que enfatizamos aqui é um percurso
que pode ajudá-lo a evidenciar alguns pontos da obra em questão, sempre com
abertura para as suas próprias percepções e as dos(as) alunos(as). Sugerimos pôr
em relevo os seguintes aspectos:

a) Enredo
Chamamos de enredo a sucessão de ações que constituem a história contada.
Em A lua vem da Ásia, o enredo gira em torno de um indivíduo, que narra a
história e crê, primeiramente, estar em um hotel de luxo, para, em seguida,
passar a acreditar estar preso em um campo de concentração.Todavia, há diversos
indícios na narrativa que levam o(a) leitor(a) a concluir se tratar de um hospital
psiquiátrico, como nas passagens: “depois que me deram por excêntrico e me
jogaram neste hotel de luxo onde os garçons, o gerente e o subgerente andam
todos de branco” (p. 24); “Neste hotel, não sei por que, o regime é mais severo
do que nos outros, e o hóspede não tem direito de pôr o pé na rua sem falar
com o gerente” (p. 29) e “Levaram-me, logo pela manhã, a uma câmara de
gás onde havia uma cadeira elétrica (que logo constatei ser uma cama) e na
qual sem dúvida pretendiam extorquir-me algum segredo de Estado, de que
sou portador, mas que sinceramente ignoro qual seja. Fizeram-me deitar nessa
pseudocama, inteiramente nu e amarrado – com toda uma equipe de guardas
ao lado, disfarçados de enfermeiros – e puseram-me na cabeça uma espécie
de capacete de aço (um pouco mais confortável, sem dúvida) do qual saía
ostensivamente um par de fios elétricos” (p. 50), entre outras. Convencido de
estar preso pelo Estado por ser um espião (cujos segredos ele mesmo admite
não saber), arma, com os companheiros, uma fuga da instituição. Após a fuga,
narra diversas peripécias em lugares diferentes. O livro se divide entre presente
e passado, sendo este um apanhado de lembranças desencontradas que podem
levar o(a) leitor(a) a suspeitar serem delírios. Entre as histórias, o narrador faz
considerações acerca da liberdade, da necessidade de manter sua coerência e
individualidade para além das instituições, bem como promove uma apologia
à diferença. O livro finda com uma carta de despedida ao Times (que faz eco
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a outra escrita ainda na primeira parte, para denunciar os maus-tratos do dito
campo de concentração). Nessa carta final, uma carta de suicida, toma o redator
como amigo e decide escrever-lhe contando da funesta decisão.
Professor(a), como você pode ver, apesar da ilogicidade que compõe as
peripécias da narrativa, a estrutura segue ainda uma sequência lógica, dividida
entre o momento em que o narrador está na clínica e o momento posterior à
fuga – atravessados por flashbacks em que rememora momentos passados que
podem ter sido fabulados em delírio. Para trabalhar a compreensão do enredo,
divida a turma em dois grandes grupos: um responsável por estruturar o eixo
principal da narrativa e outro por mapear as peripécias que a atravessam. Esse
trabalho pode ser feito em conjunto com a primeira atividade do item d) Tempo
e espaço, cujo objetivo é a compreensão da disposição temporal da narrativa.

b) Narrador
O narrador, no romance, é autodiegético, ou seja, conta em primeira pessoa a
história que protagoniza. Na literatura brasileira, temos uma tradição de complexos
narradores em primeira pessoa. Provavelmente o mais famoso deles é Bentinho,
de Dom Casmurro, que conta a sua vida com Capitu a partir de um olhar parcial.
O narrador de A lua vem da Ásia também é parcial e conta suas peripécias a partir
de uma visão própria e que deixa o(a) leitor(a) refém de suas perspectivas. É
conjuntamente um narrador muito irônico e, como o romance não é linear ou
realista stricto sensu, figura um tipo de narrador pouco confiável.
Algumas perguntas são fundamentais para a compreensão desse narrador e
sua importância para a obra:
1.

Se a história fosse narrada por um observador, ela seria contada da mesma
maneira? Por quê?

2.

Você acha que o narrador está falando sério todo o tempo? Por quê?

3.

Que marcas de humor e ironia você percebeu na fala do narrador?

c) Personagens
O livro possui uma série de personagens que contracenam com o narrador,
porém não muito relevantes para o todo da narrativa. Deve-se notar, inclusive, que
vários pacientes do hospital psiquiátrico assumem uma identidade que não possui
correspondência com o “mundo real”, dado o estado de delírio. Um exemplo é
o personagem que se diz representante do imperador da Rússia, ou o astrônomo,
Dr. Keither, que se crê prêmio Nobel de Química em 1952. Outros personagens
compõem a narrativa, como a mãe do protagonista, o imaginado irmão gêmeo, o
sobrinho torto de Napoleão Bonaparte, o artista Heliodoro Papanatas.Todos têm,
contudo, uma participação circunstancial na narrativa. Diversos outros aparecem
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ainda de forma mais rarefeita, enquanto o narrador conta suas peripécias antes
e após a internação no hospital psiquiátrico.
O personagem central é mesmo o narrador, que, logo após o início da história,
declara: “Chamava-me então Adilson, mas logo mudei para Heitor, depois Ruy
Barbo, depois finalmente Astrogildo, que é como me chamo ainda hoje, quando
me chamo” (p. 23). O personagem muda o tempo todo. De nome, de sexo, de
lugar. Nessa categorização, já deixa claro o apelo à diferença, à mobilidade, a uma
identidade não fixa, que pode, em muito, chamar a atenção dos(as) jovens estudantes.
Professor(a), uma atividade importante para trabalhar os diversos personagens
é pedir que os(as) alunos(as) façam uma lista de personagens e suas funções na
narrativa. A ideia é que percebam que alguns deles são muito pontuais e outros
colaboram para a progressão do narrado. Em um segundo momento, convém
mapear com os(as) alunos(as) todas as mudanças do narrador, em termos das
já apontadas alterações de nome, sexo, lugar, ideologia. Ao fim, indagar: esse
personagem, tendo sofrido tantas mudanças, é ainda o mesmo? Por quê?

d) Tempo e espaço

Não houve uma
guerra sino-filandesa.
Houve guerras sinojaponesa e soviéticofilandesa. O autor
propositadamente
bagunça os tempos e
fatos históricos, em
consonância com sua
narrativa surreal.

Luís II da Baviera
(1845-1886).
O personagem
existiu. Todavia,
temporalmente, entra
em conflito com os
outros episódios
narrados.

O tempo e o espaço da narrativa são excessivamente variantes ao longo do
livro, especialmente porque o narrador faz diversas digressões e abusa do recurso
flashback. Quanto ao espaço, a primeira parte do livro se passa em um hospital
psiquiátrico, ainda que o narrador rememore vários locais onde esteve. Na segunda
parte, faz novamente uso do recurso flashback. Finaliza o livro em San Juan de la
Sierra, escrevendo uma carta de despedida ao Times. Quanto ao tempo, divide-se
em presente e passado, sendo que o narrador faz alusões a algumas passagens e
personagens históricas desencontradas, como em “finda a guerra sino-finlandesa,
fui preso como espião moscovita” (p. 25) ou “resultou-me a oportunidade de
vir a ser mais tarde nomeado conselheiro musical na corte de Luís II da Baviera”
(p. 26). Um aspecto interessante é a percepção do tempo por parte do narrador:
“o dia aqui para mim tem 72 horas” (p. 24), “Presumo que aqui me encontro
aproximadamente há uns vinte anos, ou uns cinco pelo menos” (p. 27).
Professor(a), nesse momento você pode dividir a turma em dois grandes
grupos, responsáveis por mapear as peripécias do narrador, fazendo um “mapa
temporal”.Você pode utilizar, para isso, recursos visuais. A depender dos materiais
disponíveis em sua escola, essa atividade pode ser desenvolvida no computador,
fazendo um diagrama com os(as) alunos(as), ou mesmo por escrito, no quadro,
com pequenos cards para demarcar os momento da narrativa.
Em um segundo momento, os(as) alunos(as) podem traçar um mapa
colaborativo com todos os lugares por onde passa o personagem. Você pode
utilizar o recurso “My maps” do Google ou outra plataforma similar e realizar a
atividade colaborativamente entre os(as) alunos(as). Por fim, visualize com os(as)
estudantes o resultado do mapa colaborativo para perceber os deslocamentos
relatados pelo personagem.
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e) Divisão de capítulos
O livro é dividido em duas grandes partes:“Vida sexual dos perus” e “Cosmogonia”.
Na primeira, ganha relevo a organização dos capítulos, que segue uma lógica própria.
O(A) leitor(a) só perceberá tal organização a partir do segundo capítulo, posto que o
primeiro está intitulado “Capítulo Primeiro”, de modo previsível. Sua sequência, no
entanto, é “Capítulo 18º”,“Capítulo Doze”,“(Sem capítulo)”,“Capítulo sem Sexo”,
“Capítulo 99”,“CapítuloVinte”,“Capítulo 1 (Novamente)”,“Capítulo”,“Capítulo
CLXXXIV”, “Capítulo XXVI”, “Dois Capítulos Num Só”, “Capítulo 333”,
“Capítulo 334”,“Cap. 71”,“Capítulo Não Eclesiástico”,“Capítulo 103”,“Capítulo
Negro”, “Capítulo 42”, “Capítulo LIV”, em que se combinam numerações não
sequenciais, numeração por extenso, em romano, com títulos nomeando o capítulo
e até mesmo um capítulo sequencial – rompendo a previsibilidade da falta de
sequência justamente ao trazer uma sequenciação. Tal primeira parte se passa, em
sua maioria – quando não há digressões ou memórias – no hospital psiquiátrico.
A ausência da lógica, portanto, é figurada pela própria disposição dos capítulos.
No “Capítulo 1 (Novamente)”, o recomeço se justifica, pois o narrador percebe
não estar em um hotel, portanto, é como se devesse reiniciar o que conta sob
outra perspectiva. Já na segunda parte, “Cosmogonia”, há uma sequenciação de
capítulos, por meio das letras do alfabeto. Cada capítulo é nomeado com uma
letra, até o último, da carta suicida, que é nomeado por uma junção final das letras
(“O.P.Q.R.S.T.U.V.X.Y.Z.”), como se finalizasse abruptamente o livro e a vida do
narrador. Ganha vulto a compreensão dessa segunda parte quando se faz a análise
de seu título, “Cosmogonia”, a explicação de uma origem. Neste caso, a origem
pós-hospital psiquiátrico é narrada, mas também, paradoxalmente, é narrado o fim.
Professor(a), em relação à disposição de capítulos, convém indagar aos(às)
alunos(as):
1.

O que você pôde observar em relação à divisão de capítulos?

2.

A divisão entre as duas grandes partes do livro faz algum sentido para você?
Por quê?

3.

A nomeação dos capítulos entre as partes 1 (A vida sexual dos perus) e 2
(Cosmogonia) difere. Por que você acha que isso ocorre?

4.

“Cosmogonia” é o nome de uma narrativa que conta a origem de um
universo. Por que você crê que a segunda parte se chama assim?

f) Gêneros
Outro aspecto a ser explorado são os gêneros que perfazem o livro. Dois
gêneros se relacionam: o romance, no qual se organiza a narrativa, e o diário,
pelo qual o narrador conta sua trajetória ao(à) leitor(a). Um terceiro gênero
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aparece em dois momentos da narrativa: a carta. Na primeira, a carta ganha tons
de denúncia, pois configura-se como carta aberta. Na segunda, de confissão. Para
além do romance, gênero de prestígio e estabelecido, os outros dois gêneros são
da esfera do privado, que ganham nova dimensão no literário.
Outro gênero que ainda aparece, porém de forma marginal, é o aforismo.
Segundo o E-dicionário de Termos Literários, de Carlos Ceia, o gênero “surge como
ponto de contato entre o filosófico e o literário” (Pires, 2009). O aforismo, no
romance, aparece como predisposição filosófica do narrador. Uma menção breve
a outros dois gêneros, a fábula ou mesmo os contos da Carochinha, ocorre no
início do intitulado “Capítulo”, quando menciona: “Foi no tempo em que os
bichos falavam” (p. 53). A menção não encontra eco no restante do capítulo,
somente como sarcasmo, posto que não há animais no relato. No capítulo, conta
sobre seu passado e desemboca em um presente em que reflete sobre a Verdade
que querem arrancar dele por meio de tortura.
Professor(a), há diversos trabalhos a serem explorados a partir dos gêneros
literários constantes do romance, seja apenas como leitura ou também como
escrita. O próprio romance configura-se como um gênero de onde partir.Talvez
os(as) alunos(as), quando indagados(as), sintam alguma confusão em responder se
se trata de um romance ou de um diário. Podem, inclusive, mencionar tratar-se de
memórias, posto que o narrador faz uso, com ênfase, do recurso flashback. Como
um dos gêneros mais significativos do livro é o diário, várias vezes mencionado
pelo narrador, sugeriu-se, durante a atividade de leitura, estimular os(as) alunos(as) a
produzirem um “diário de leituras”. Aqui, você pode propor o compartilhamento
de algumas dessas impressões transcritas no diário.

g) Linguagem
O padlet é uma
ferramenta virtual para
a criação coletiva de
murais, em que os
alunos compartilham
suas contribuições
de forma dinâmica e
criativa. Eles podem
interagir com fotos,
vídeos e textos, e
no final o aplicativo
transforma esse
trabalho comunitário
em um único PDF.
Para mais
informações, acesse
o tutorialdisponível
em:<https://bit.
ly/3aHhJI4>. Acesso
em: 12 abr. 2021.

Por ser um livro que dialoga com o Surrealismo, a organização dos capítulos e o
desenvolvimento do enredo trazem surpresas para o(a) leitor(a) pouco habituado(a)
a esse tipo de produção.A linguagem, todavia, possui aspectos dignos de nota.Apesar
de uma sintaxe clássica, previsível, o nonsense rege a narrativa, fazendo com que
toques de humor e ironia sejam perceptíveis ao longo da história, como quando se
comenta acerca de um dos personagens do hospital psiquiátrico:“Somente ontem,
e por um acaso, foi que o digno representante do imperador da Rússia veio a saber
que o imperador da Rússia não existe” (p. 43). Há também o recurso frequente ao
ilogismo. Este fica claro já de início, quando o narrador comenta:“fui morar numa
ponte sob o Sena, embora nunca tenha estado em Paris” (p. 23) ou “sua cantilena
por muito tempo substituiu o doce acalento de minha mãe na pátria desconhecida,
que de resto nunca cheguei a conhecer, pois nunca fui criança” (p. 25).
Para esse aspecto, sugere-se criar, em sala de aula ou virtualmente, um mural
colaborativo ou padlet, em que os(as) alunos(as) anotem as passagens de uso da
linguagem que considerem mais significativas pelo nonsense ou efeitos de humor
gerados.
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h) Paratextos
Paratextos, para Gérard Genette (2009), são os textos e as imagens que
circundam o livro – podendo ser peritextuais ou epitextuais. Em A lua vem da
Ásia temos, grosso modo, como paratextos peritextuais: capa, lombada, quarta
capa, ilustração representando o autor, título, apresentação do autor, dedicatória,
epígrafe. Nem todos os elementos precisam ser explorados para uma leitura global
da obra, mas ampliar a leitura a partir da análise de capa, ilustração e quarta capa
(como já mencionamos) pode ser um modo de despertar a atenção do(a) aluno(a)
para o conhecimento mais global do texto.
O título A lua vem da Ásia corrobora o nonsense da narrativa. O título é
mencionado em dois momentos. Aparece nos primeiros aforismos do narrador:
“À noite a lua vem da Ásia, mas pode não vir, o que demonstra que nem tudo
nesse mundo é perfeito” (p. 45) e no “Capítulo Negro”, em que efetua uma
digressão sobre gostar da noite, mas não de ameaças noturnas, como baratas e
escorpiões: “E aqui lhe rendo esta homenagem tardia mas veemente, no pleno
silêncio deste quarto frio e povoado de trevas, tendo por quadro-negro esta parede
onde a custo faço deslizar a ponta do meu lápis, já que a lua hoje não veio da Ásia
e não consigo sequer enxergar o meu triste corpo ajoelhado na cama” (p. 92).
Pergunte aos(às) alunos(as) se consideram o título adequado ao livro e por
quê. A ideia é que relacionem o nonsense e a poeticidade da narrativa ao título.
Posteriormente, sugira aos(às) alunos(as) um brainstorming na sala para escolher um
novo título que dariam ao livro. Faça com que aqueles(as) que fizerem sugestões
justifiquem sua escolha, argumentando em favor dela. Por fim, promova uma
votação para o título vencedor.
Por sua vez, a epígrafe, de Gabriel Brunet, um oficial do Exército francês, diz
(tradução nossa): “Qualquer homem pode desprezar a crueldade e estupidez do
universo fazendo da própria vida um poema de inconsistência e absurdo” (p. 19)
Como se sabe, epígrafe é um texto que se coloca ao início de um livro e serve de
mote ou assunto para o que será tratado no texto. Desse modo, é sintomático que
Campos de Carvalho escolha uma frase que aponta o absurdo como resposta para
a crueldade e estupidez do universo. Para o trabalho específico com esse paratexto,
sugere-se que você, professor(a), divida os(as) alunos(as) em grupos e solicite que
cada equipe, por meio de pesquisa prévia, apresente uma epígrafe alternativa
que, na visão daquele grupo, poderia servir de abertura, sendo representativa do
modo de compreensão do livro tido por aquela equipe. O grupo apresentará a
nova epígrafe e argumentará sobre o porquê da escolha.

i) Escola literária
Escolas literárias são formas de perceber a produção de uma época, dadas certas
constantes no material poético-literário. Não são determinações: são tendências
de produção. Há sempre muitas dissonâncias entre aqueles que estão criando
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literatura: alguns o fazem seguindo certas orientações geracionais, outros as
ignoram, contrariam, e há ainda aqueles que dialogam em parte com as escolas do
momento. A questão de pertencimento a uma escola literária é sempre complexa.
Entre aqueles que se consideram parte de uma escola há ainda os representantes
emblemáticos e os epigonais.
O Surrealismo, por sua vez, é uma escola artístico-literária que compõe as
vanguardas artísticas do início do século XX. Seu marco é o lançamento do
Manifesto Surrealista, de André Breton, sugerido para a atividade de pré-leitura.
O citado manifesto vem à luz em 1924, o que não significa que produções
surrealistas tenham acontecido somente na década de 1920 do século passado.
O livro A lua vem da Ásia, de 1956, é apontado por vários estudiosos como um
dos poucos exemplares de literatura surrealista brasileira – “alguns falam mesmo de
o único verdadeiro escritor surrealista no Brasil!” (Pessoa, 2001) –, tendo inclusive o
próprio Campos de Carvalho se alcunhado de surrealista. Contudo, algumas
dissonâncias precisam ser analisadas. Como dissemos acima, o pertencimento a
uma escola literária é algo bem mais complexo que uma simples filiação. Carlos
Felipe Moisés, estudioso da obra de Campos de Carvalho e que faz a apresentação
do livro nesta edição, comenta sobre o Surrealismo em uma matéria sobre o autor:
Chamar esse ou aquele autor de “surrealista” é só aplicar um rótulo. Para
os apressados, pode parecer suficiente – para os mais exigentes, não quer
dizer quase nada. E “surreal” não é sinônimo de “surrealista”. Este se aplica,
especificamente, a escritores e artistas vinculados a uma corrente estética
denominada “surrealismo”, historicamente datada – já “surreal” pode ser
aplicado ao que você bem entender.
Se entendermos por “surrealismo” aquela corrente dos anos 1920-1930,
liderada por André Breton, com seus manifestos programáticos, dos quais
resultou um punhado de exemplos dados por ele mesmo e seus discípulos,
como Éluard, Dalí e outros, acho muito difícil classificar Carvalho como
“surrealista”. Acontece que Breton, na sua tentativa de impor um “ideário”, uma norma “ortodoxa”, provocou brigas. Daí as dissidências que o
movimento sofreu: houve mais surrealistas que desistiram do surrealismo
do que surrealistas que se mantiveram fiéis às palavras de ordem de Breton. Mas este insistiu tanto que o movimento se espalhou pelo mundo,
foi granjeando pouco a pouco, cada vez mais e novos adeptos, deixando
de ser uma estética historicamente datada, com suas “regras” bem definidas, e se tornou uma espécie de “estado de espírito”, fora do espaço e
do tempo. Passou a designar uma utopia, a de um mundo absolutamente
novo, um homem absolutamente livre da Razão, da Ciência, da Cultura
e de todas as maiúsculas consagradas pela Tradição.
Tal espírito, que não é propriedade exclusiva do ideário surrealista, impregnou grande parte da arte e da literatura do século XX. Daí muita gente
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passar a ver surrealismo em tudo, quando o que há é só uma parcial afinidade de procedimentos e de propósitos. É o caso de Campos de Carvalho.
Acho que ele está mais para realista do que para surrealista, embora isso
ofenda os espíritos bem pensantes, amantes da boa lógica. Mas outra vez:
surrealista ou não, isso é só um rótulo, a ser empregado com muito cuidado
(Moisés apud Santos, 2016).

Tais discussões são interessantes para fazer um aproveitamento da obra sem
desconsiderar os pontos de contato com as correntes artísticas, que são parte da
compreensão da obra literária como um constructo artístico. Sugere-se, então,
após as atividades de pré-leitura, que iniciaram ou aprofundaram as aprendizagens
dos(as) alunos(as) sobre a questão da vanguarda, e a leitura propriamente dita,
que possibilitou o conhecimento e a fruição da obra, que este momento de
pós-leitura seja provocativo no sentido de fazer os(as) estudantes chegarem às
próprias conclusões quanto ao pertencimento à escola, influência, Realismo e
Surrealismo. Para isso, indague à turma:
• A leitura de A lua vem da Ásia faz, em alguma medida, você relembrar os
quadros e/ou o Manifesto Surrealista? Por quê? E em que diferem?
• Você considera o livro surreal? Por quê?
As respostas devem gerar um debate que amplie a compreensão sobre
movimento artístico, influência e pertencimento.

Atividade 3: aspectos extralinguísticos
Aqui, para finalizar o trabalho com o livro, você pode estimular, a partir das
temáticas da obra, as seguintes situações para aprendizagem:

a) Pequenos monólogos
Selecionar, no livro, trechos em que o narrador fale de si, não de suas peripécias.
Um exemplo de uma passagem confessional do narrador:
Eu que sempre levei uma vida aventurosa, modéstia à parte, rindo-me de
tudo e de todos sem pedir licença ao papa nem ao chefe de polícia, sempre
fui no íntimo um pobre espantalho dentro da noite, mais triste do que o
palhaço mais triste, com o riso da caveira à guisa de gargalhada. É que o
meu riso, que a muitos parecia louco, era em verdade e apenas um pranto
disfarçado, como só agora me dou conta de todo, em face desta lacrimorreia
aparentemente absurda em que me afogo (p. 156).
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Sugere-se pedir que os(as) alunos(as) adaptem, de acordo com suas identidades,
vivências e crenças, as passagens que mais lhes chamarem atenção. Em seguida,
cada aluno(a) fará uma leitura poética para a sala do trecho adaptado.
Professor(a), é comum que os(as) alunos(as) se sintam tímidos ao exibirem-se
lendo algo tão pessoal. Se esse for o caso na sua sala de aula, você pode sugerir
que escrevam anonimamente. Na sequência, junte todos os monólogos e troque
entre alunos(as). Assim, cada um verbalizará o trecho adaptado de um colega não
nomeado. O objetivo é fazer com que reflitam sobre suas identidades e o que
os(as) fazem se sentir diferentes.

b) Quadrinho ou tirinha com diferentes finais
Para explorar o lado criativo e lúdico que acompanha a fruição de uma obra
literária, sugere-se discutir com os(as) alunos(as) diferentes finais. Eles podem
ser presentificados pela produção de uma revista em quadrinhos feita por toda
a turma ou por tirinhas em que cada grupo de alunos(as) desenhe o seu final.

c) Podcast

As atividades
propostas ao
longo desta seção
objetivam colaborar,
principalmente, para o
desenvolvimento das
seguintes habilidades
descritas na BNCC:
Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas:
(EM13CHS101)
(EM13CHS102)
(EM13CHS502)
Linguagens e
suas Tecnologias:
(EM13LGG303)
(EM13LGG602)
(EM13LGG604)
(EM13LGG703)
(EM13LGG704)

Professor(a), o livro possui um final triste, em que o personagem opta pelo
suicídio. É um bom momento para discutir o assunto com os(as) alunos(as),
especialmente ampliando as considerações sobre os projetos de vida, as dificuldades
que cada um enfrenta e os caminhos a serem tomados, sempre enfatizando
as possibilidades de enfrentamento e de suporte mental nos momentos mais
difíceis. A turma pode ser mobilizada para iniciar um podcast que tenha como
tema a saúde mental. Podcast é um gênero oral, possível de ser executado em
diversos suportes (computador, celular, etc.). É muito acessado pelos jovens e
pode se referir a diversos assuntos, desde os informais até os mais formais. Neste
caso, torna-se uma ótima oportunidade para, tratando do tema de saúde mental,
trabalhar conjuntamente com os(as) alunos(as) as modalidades orais da Língua
Portuguesa em sua variante formal. O Anchor é um aplicativo gratuito para
criação e compartilhamento de podcasts, mas nas lojas virtuais de aplicativos de
celular há uma grande variedade de outros softwares.

PROPOSTAS DE ATIVIDADES II
Nesta seção, intenta-se trabalhar de modo transdisciplinar com A lua vem da
Ásia, em consonância com o que preconiza a BNCC. Dados os assuntos relevantes
trazidos pela obra, várias disciplinas podem ser mobilizadas para um trabalho
conjunto, com objetivo de ampliar as percepções dos(as) estudantes do Ensino
Médio sobre temas fundamentais em sociedade, auxiliando-os(as) a construir um
posicionamento cidadão.
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Pré-leitura
Professor(a), como ponto de partida, para despertar o interesse pela leitura,
são sugeridas algumas atividades. Pode-se partir dos temas: construção da
individualidade, normalidade e liberdade para fazer uma leitura transversal e
transdisciplinar das atividades que se propõem.

Atividade 1: assistir a um filme
Para trabalhar o tema da construção social de normalidade vs. loucura,
sugere-se a exibição do filme Nise, o Coração da Loucura (2016), do diretor
Roberto Berliner. O filme conta a história de Nise da Silveira, uma das
mais importantes psiquiatras brasileiras que promoveu a humanização do
tratamento direcionado a pacientes em sofrimento mental. Como se sabe, à
época, a lobotomia e o eletrochoque eram largamente praticados nos hospitais
psiquiátricos. Nise opõe-se a esse tipo de tratamento e promove intervenções
a partir de atividades artísticas, direcionando um novo olhar para o modo de
tratar os ditos transtornos mentais. Para além da questão própria do espaço
do hospital, que estabelece uma ligação com o cenário da primeira parte do
livro, o filme pode ser uma excelente ponte para discutir como são vistos em
sociedade aqueles considerados mentalmente desviantes.

Atividade 2: debate
Finda a exibição do filme, deve-se conversar com a turma e levantar questões.
Um bom eixo de discussão é apontar que terminologias são respeitosamente
usadas, como transtorno ou sofrimento mental, e aquelas que caíram em desuso,
mas ainda são evocadas, como doenças mentais, e ainda aquelas francamente
desrespeitosas e segregadoras. O objetivo é questionar uma divisão muito severa
entre normalidade e transtorno, fazendo entender que todas as pessoas, em algum
momento da vida, passam por situações de sofrimento mental, como angústia,
estresse, tristeza e depressão. Convém levantar as seguintes questões:
• O que diferenciava as pessoas que estavam sendo tratadas daquelas que
aplicavam os tratamentos? Havia respeito mútuo?
• Você acha que alguém que está passando por algum transtorno mental deve
ser sempre internado? Por quê?
• Que alternativas à internação podem ser aplicadas?
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• Alguém já chamou você de “louco”? Por quê? Como você se sentiu? O que
você acha que essa pessoa quis dizer com isso? O que é ser normal?

Atividade 3: jogo “Eu sou normal?”
O objetivo desse jogo é levar os(as) estudantes a refletirem sobre o conceito de
normalidade, como média. Os(As) alunos(as) escreverão anonimamente características
de suas personalidades ou comportamentos que julgam ser diferentes. Depois, você,
professor(a), recolherá os papéis em que foram escritas tais características e lerá
aleatoriamente. Quem concorda que também tem aquela característica ou que
se comporta/poderia se comportar de forma similar, agrupa-se em um canto da
sala. A ideia é mostrar que as “estranhezas” são normais e que mesmo que algumas
caraterísticas sejam de poucas pessoas, todos têm comportamentos que, em certas
situações, podem ser considerados diferentes e, ainda assim, isso é perfeitamente
aceitável. Nesse sentido, o trabalho aqui sugerido serve como potencializador da
alteridade e empoderador da diferença.
Professor(a), pode ser delicado para algum(a) aluno(a) ver-se como único
em algo ou mesmo identificar que uma característica que julga só sua seja
compartilhada pelos demais colegas. Promova acolhida sempre, dialogando e
mostrando para a sala como são plurais os comportamentos humanos, bem como
deixando evidente que é a soma de condutas, pensamentos e procedimentos
pessoais que perfazem nossas identidades múltiplas ao longo da vida.

Leitura
Ao encerrar a pré-leitura, provoque essas questões, sugerindo que os(as)
alunos(as) reflitam sobre elas e comentem-nas:
• Eu mereço ser distanciado dos outros pelas minhas características?
• É bom que ao meu redor estejam apenas pessoas que pensam e agem igual
a mim?
• O que fazer com a diferença?
Neste momento, indique a leitura de A lua vem da Ásia. Os(As) alunos(as)
terão vivenciado uma abertura para discutir a diferença, a sanidade, entre outras
questões que são periféricas a este debate. O texto trata sub-repticiamente tais
temas. Ao sugerir a leitura, apresente a obra, inclusive mostrando-a fisicamente,
e indague o que esperam de tal leitura.
A obra é dividida em duas partes, de pequenos capítulos, portanto, é fundamental
que se combine um tempo para ler o livro por completo, bem como se faça
acompanhamento da progressão em sala, provocando a leitura com perguntas sobre

MAT E R IA L D IG ITA L D O P R O F E S S OR – A LU A VEM D A ÁSI A

21

a recepção, e dando, portanto, estímulo constante ao ato de ler e fruir uma obra.
Um complemento interessante à atividade de leitura é criar um perfil em uma
rede social, como Instagram, que seja alimentado pelos(as) alunos(as) por meio
de posts e stories em que compartilhem sua leitura, trechos mais interessantes e
curiosidades sobre a obra e o autor. Postar conteúdo sobre livros no Instagram é
uma prática conhecida como bookstagram – uma mistura de booktube, o nicho no
YouTube em que se fala de livros, e Instagram, a rede que funciona basicamente
por posts de imagens. Alternativamente, se os(as) alunos(as) preferirem, pode ser
criado no YouTube, ou rede similar, um canal booktuber.
Professor(a), nem todo estudante se sente à vontade para aparecer em redes
sociais, portanto, dê sempre a opção de realizar os posts com imagens e escritos
diversos, respeitando a privacidade dos(as) alunos(as).

Pós-leitura
Professor(a), finda a atividade de leitura, convém fazer a abordagem de novos
aspectos da obra, conduzindo os(as) estudantes a uma compreensão ampliada
dessa produção. Para tanto, sugerem-se algumas atividades abaixo.

Atividade 1: contexto histórico
Para ampliar o entendimento sobre a obra, convém situá-la em seu momento
de produção, evitando, assim, abordagens anacrônicas. É certo que a obra de arte,
por ser aberta, como preconiza Umberto Eco, permite compreensões plurais.
Todavia, é também produto de seu tempo e, portanto, coligada aos grandes debates
da época e suas formas de compreensão diversas da nossa.
Em 1956, ano de lançamento de A lua vem da Ásia pela prestimosa Editora
José Olympio, tivemos outras publicações importantes para a história da literatura
brasileira, entre elas: Grande Sertão:Veredas e Corpo de Baile, ambos de João Guimarães
Rosa; O encontro marcado, de Fernando Sabino; Orfeu da Conceição, de Vinicius
de Moraes; Canções, de Cecília Meireles, entre outros. Na maior parte deles, fica
clara a tentativa de inovação formal frente ao já estabelecido em matéria literária.
À época, o mundo vivia o Macarthismo, fruto da política anticomunista.
Nessa época, os Estados Unidos, em plena Guerra Fria, promoviam uma intensa
campanha ideológica contra a dita “ameaça vermelha”. No livro A lua vem da
Ásia, podemos perceber referências a “espiões comunistas” (p. 58); ser “fichado
como anarquista, comunista” (p. 80), entre outros, indiciando essa temática social.
Quanto ao contexto histórico da narrativa, é impossível determiná-lo. O
narrador, de identidade móvel em termos de nome, sexo e lugar, também o é
em termos temporais. Prova disso é que cita personagens e fatos díspares no
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tempo. Como sugestão de compreensão dos jogos de sentido promovidos pelo
narrador, sugere-se que a classe mapeie as alusões a personagens e fatos históricos,
em uma pesquisa na internet. Essa atividade pode ser feita em conjunto com a
pós-leitura das Propostas de atividades I, em que se pede um mapeamento do
tempo e espaço da narrativa. Desse modo, serão evidenciados os usos literários
que o autor faz das referências externas.

Atividade 2: as relações com outras obras
Uma obra de arte nunca é feita sozinha. Por mais que o autor não
tenha pretendido fazer eco a algum livro lido, podemos perceber diálogos,
intertextualidades e influências nos textos literários. Um diálogo muito apontado
de A lua vem da Ásia é o efetuado com O Alienista, de Machado de Assis. Nele,
o autor narra a trajetória de um médico, Simão Bacamarte, que constrói um
manicômio chamado Casa Verde e se propõe a determinar quem, na cidade, era
louco. Com o tempo, o médico vai trancafiando todos os habitantes da cidade,
sob os mais diferentes diagnósticos, chegando, por fim, à conclusão de que quem
não era são era ele próprio. O livro foi adaptado para quadrinhos e também
transformado em minissérie pela TV Globo em 1993.
Outros autores e artistas foram diagnosticados com transtornos mentais e
produziram obras valorosas. Os exemplos são abundantes: Maura Lopes Cançado,
Stela do Patrocínio, Arthur Bispo do Rosário,Van Gogh, Antonin Artaud, entre
outros. Para ampliar as possibilidades de compreensão do tema, sugere-se que
os(as) alunos(as) levantem, por meio de pesquisa em sites da internet, nomes
de personagens e autores que são caracterizados com transtornos mentais. Esse
levantamento pode, inclusive, fazer parte do podcast sobre saúde mental sugerido
nas Propostas de atividades I ou como parte dos posts para as redes sociais, como
se sugere nas Propostas de atividades II.

Atividade 3: visita ao museu
Dando sequência ao trabalho transdisciplinar, sugerimos que seja apresentado
aos(às) alunos(as) o Museu de Imagens do Inconsciente. O museu advém das práticas
de Nise da Silveira de estimular a terapia ocupacional por meio de atividades
artísticas e artesãs, e assim promover respeito aos internos psiquiátricos. Essa
atividade complementa a atividade de pré-leitura, em que foi exibido o filme Nise,
o coração da loucura, e estimula a percepção do sofrimento mental como algo a
ser respeitado e tratado. A instituição nasceu em 1952 e, como podemos ver em
seu histórico, configura-se como “um centro vivo de estudo e pesquisa sobre as
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<http://bit.ly/37ztcYg>.
Acesso em: 12 abr. 2021.

imagens e tem caráter marcadamente interdisciplinar” (Museu de Imagens do
Inconsciente, on-line). Acesse o site do museu e aproveite para apreciar algumas
obras.

APROFUNDAMENTO
Ilustração: Uendell Rocha

DISPONÍVEL EM:

Campos de Carvalho

Walter Campos de Carvalho, ou
apenas Campos de Carvalho, nasceu
em Uberaba, em 1916, e morreu em
São Paulo, em 1998. Estudou Direito e
trabalhou como procurador do estado
de São Paulo. Em suas entrevistas,
demonstrava ser um homem sério e de
poucas palavras, mas também irônico e
fugidio, sendo confundido, certas vezes,
com os próprios personagens. Em sua
curta obra, trabalhou com o nonsense
e o imprevisto. Colaborou também
com O Pasquim e O Estado de S. Paulo,
tornando seu nome de escritor um pouco mais conhecido. Publicou um livro de
ensaio, Banda Forra (1941), e os romances Tribo (1954); A lua vem da Ásia (1956);
Vaca de nariz sutil (1961); A chuva imóvel (1963); e O púcaro búlgaro (1964), livros
de títulos insólitos, que conquistaram poucos(as), mas aficionados(as) leitores(as).
Suas obras ficaram esgotadas por bastante tempo, até serem retomadas
recentemente. Cartas de viagens e outras crônicas, lançado em 2006, pela Editora
José Olympio – uma coletânea das cartas que o autor enviava a si mesmo durante
viagens, além de algumas crônicas publicadas no jornal O Pasquim –, O púcaro
búlgaro (2008), também pela José Olympio, e os outros três romances pela Editora
Autêntica tornam o autor acessível atualmente a novos(as) leitores(as).
Além do relançamento da obra, os primeiros anos do século XXI viram o
aprofundamento de uma fortuna crítica sobre o autor. Juva Batella publica uma
autobiografia ficcional do escritor, intitulada Quem tem medo de Campos de Carvalho?
(2005). Dissertações e teses também vêm à lume. Alguns exemplos são Campos de
Carvalho: inéditos, dispersos e renegados (2005, mestrado) e Campos de Carvalho: literatura
e deslugar na ficção brasileira do século XX (2010, doutorado), ambos de Geraldo Noel
Arantes; Um resgate da obra de Campos de Carvalho: o Surrealismo e a produção do cômico
(2008, mestrado), de João Felipe Gonzaga; A travessia entre razão e loucura: uma leitura
do livro A lua vem da Ásia de Campos de Carvalho (2015, mestrado), de Leonardo
Vieira Rodrigues, além de diversos artigos em revistas acadêmicas, com ênfase
para os estudos de Carlos Felipe Moisés, correspondente de Campos de Carvalho.
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O romance
Reprodução/José Olympio

A lua vem da Ásia é um romance editado em 1956
pela Editora José Olympio, cuja primeira edição se
esgotou – provavelmente uma tiragem reduzida
(Arantes, 2010, p. 24). Geraldo Noel Arantes comenta,
em sua tese de doutorado:
Somente nove anos depois da primeira tiragem o texto
ganhou segunda impressão, a cargo dessa vez de José
Álvaro Editor, selo editorial bem mais modesto. Ainda
que ocupando aquele perfil de livro para poucos leitores,
contando somente duas edições em vinte anos, ganhou, em
1976, tradução francesa, pela Albin Michel, com tradução
de Alice Raillard e prefácio de Jorge Amado (2010, p. 24).

Luiz Ruffato, autor contemporâneo, no programa
Letra em Cena, do Minas Tênis Clube, é categórico ao afirmar que Campos
de Carvalho possui poucos(as) leitores(as), mas que estes(as) são totalmente
fanáticos(as) pelo autor.
Como gênero, o romance tem uma longa história que não nos compete
contar aqui.Todavia, convém resgatar a monumental obra organizada por Franco
Moretti, em que este afirma:
o romance é para nós um grande acontecimento cultural, que redefiniu
o sentido da realidade, o fluxo do tempo e da existência individual, a
linguagem, as emoções e os comportamentos. Romance como cultura,
portanto, mas certamente também como forma, aliás, formas, no plural,
porque na sua longa história encontram-se as criaturas mais surpreendentes,
o alto e o baixo trocam de lugar de bom grado, e os próprios limites do
universo literário se tornam incertos (2009, p. 11).

É, portanto, o gênero que nasce com o mundo moderno e a ele se amalgama,
sendo capaz de representar-lhe as dissonâncias.

O diário
O gênero pelo qual se desenvolve o romance é o diário. Diários são gêneros da
esfera do privado, em que geralmente se misturam narrativas sobre a vida íntima
daquele que escreve e, por vezes, descrições ou menções a fatos da vida pública.
A escolha do diário é emblemática na medida em que esse gênero privilegia,
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por sua estrutura, a perspectiva daquele que escreve, sem espaço para o olhar de
um narrador imparcial.
Fazer um diário relaciona-se a uma ideia de manter a memória pelo registro
do que acontece. Como aponta Celso Castro, “a própria palavra ‘diário’ deve ser
pensada no contexto de uma história cultural dos ‘registros de si’” (2004, p. 236).
Todavia, é importante lembrar com Philippe Artières:
não arquivamos nossas vidas, não pomos nossas vidas em conserva de qualquer
maneira; não guardamos todas as maçãs da nossa cesta pessoal; fazemos um
acordo com a realidade, manipulamos a existência: omitimos, rasuramos,
riscamos, sublinhamos, colocamos em exergo certas passagens (1998, p. 3).

Tais considerações nos fazem notar que aquilo que se escreve em um diário
não pode ser considerado um espelho do que realmente aconteceu, mas sempre
uma representação mediada pela linguagem. Nesse sentido, a escolha por esse
gênero em um livro cuja perspectiva do narrador é fundamental para a construção
do texto torna-se coerente com o propósito narrativo.

O tema da “loucura”
A discussão em torno daqueles que são vistos como mentalmente diversos
ocupou as considerações de diversos pensadores. Um dos mais importantes é
Michel Foucault. Seu livro História da loucura (2004) investiga os sistemas de
exclusão concebidos pela designação de alguém como louco. O interesse pelo
tema, que conjuga uma investigação por vários sistemas de poder, permeia toda
a sua obra, como o introdutório A ordem do discurso:
Existe em nossa sociedade outro princípio de exclusão: não mais a interdição,
mas uma separação e uma rejeição. Penso na oposição entre razão e loucura.
Desde a Idade Média, o louco é aquele cujo discurso não pode circular como
o dos outros: pode ser que sua palavra seja considerada nula e não seja acolhida,
não tendo verdade nem importância, não podendo testemunhar na justiça,
não podendo autenticar um ato ou contrato, não podendo nem mesmo no
sacrifício da missa, permitir a transubstanciação e fazer do pão um corpo;
pode ocorrer também, em contrapartida, que se lhe atribua, por oposição
a todas as outras, estranhos poderes, o de dizer uma verdade escondida, o
de pronunciar o futuro, o de enxergar com toda ingenuidade aquilo que a
sabedoria dos outros não pode perceber (Foucault, 2004, p. 10-11).

Para além de Foucault, vários autores estudam o tema. Um bom exemplo
é a obra de Maurício Castanheira, A representação social da loucura (1994). Texto
interessante de um autor do Surrealismo, considerado louco e diversas vezes
internado, é “Carta aos médicos-chefes dos manicômios” (1983), de Antonin Artaud.
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SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
DISPONÍVEL EM:

Live
• Letra em cena – Como Ler Campos de Carvalho

<https://bit.ly/2MkvZgI>.
Acesso em: 12 abr. 2021.

DISPONÍVEL EM:

Aqui, o autor brasileiro contemporâneo Luiz Ruffato, em interlocução com
José Eduardo Gonçalves, discute a importância da obra de Campos de Carvalho,
comenta seus livros e lança olhares provocativos acerca de sua produção.

Reportagem
• Três gênios da literatura de invenção

<https://bit.ly/3a0KOO3>.
Acesso em: 12 abr. 2021.

O repórter Edney Silvestre dialoga com Juva Batella, autor de uma autobiografia
ficcional de Campos de Carvalho, e com outros importantes estudiosos de
literatura, sobre a obra do autor de A lua vem da Ásia.

DISPONÍVEL EM:

• Campos de Carvalho

<https://bit.ly/3khaGcf>.
Acesso em: 12 abr. 2021.
DISPONÍVEL EM:

Noel Arantes é um estudioso da obra de Campos de Carvalho. Neste vídeo,
publicado no canal Curta!, ele discute brevemente a importância do autor e como
sua obra dialoga com uma tradição de grandes nomes da literatura mundial.
• Nise da Silveira – Posfácio: Imagens do Inconsciente
Nesse documentário, Leon Hirszman entrevista Nise da Silveira, que, em
1986, já em idade avançada, conta um pouco de sua trajetória como psiquiatra,
voltada para a humanização dos pacientes, e as ações que resultaram na abertura
do Museu de Imagens do Inconsciente.

<https://bit.ly/2NtZqxk>.
Acesso em: 12 abr. 2021.

Espetáculo teatral
• Adaptação de A lua vem da Ásia, por Chico Diaz
Nesta peça, o ator Chico Diaz traduz para o teatro o romance de Campos
de Carvalho, dando materialidade ao narrador irônico da obra.
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BIBLIOGRAFIA COMENTADA
Professor(a), para a preparação deste material digital, alguns materiais de apoio
foram utilizados. Aqui, você encontrará a referência deles, bem como um breve
comentário de sua importância.
ABRAMOVAY, Miriam; CASTRO, Mary Garcia. Ser jovem no Brasil hoje:
políticas e perfis da juventude brasileira. Cadernos ADENAUER, São Paulo,
v. XVI, n. 1, p. 13-25, 2015.
Esse artigo discute o conceito de juventude, bem como aponta o perfil
do jovem brasileiro a partir do censo de 2010. Ao fazê-lo, pluraliza a
noção de jovem a partir do tratamento de dados da realidade e reúne
elementos para pensar políticas públicas em curso, assim como desafios
e potencialidades dessas políticas.
ARANTES, Geraldo Noel. Campos de Carvalho: inéditos, dispersos e renegados.
Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de
Estudos da Linguagem, Campinas, São Paulo, 2005. Disponível em: <http://bit.
ly/3kcICXy>. Acesso em: 18 fev. 2021.
O autor investiga a obra de Campos de Carvalho, compilando parte
dela. Seu interesse principal recai na obra dispersa.
ARANTES, Geraldo Noel. Campos de Carvalho: literatura e deslugar na ficção
brasileira do século XX.Tese (Doutorado) – Universidade Estadual de Campinas,
Instituto de Estudos da Linguagem, Campinas, São Paulo, 2005. Disponível em:
<https://bit.ly/2OX08U1>. Acesso em: 18 fev. 2021.
Esta tese é parte importante da fortuna crítica de Campos de Carvalho.
Ela tenta situar a obra deste autor na história da literatura brasileira,
investigando, por meio dos temas do humor, iconoclastia, ateísmo e
rebeldia, a voz contestadora e o papel outsider de Carvalho.
ARTAUD, Antonin. Carta aos médicos-chefes dos manicômios. In: ARTAUD,
Antonin. Escritos de Antonin Artaud. Porto Alegre: L&PM Editores, 1983.
Antonin Artaud foi um autor teatral francês que passou nove anos
internado em instituições manicomiais. Esta carta promove uma severa
crítica dos métodos, práticas e mesmo do dito saber médico relacionado
aos tratamentos psiquiátricos.
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ARTIÈRES, Philippe. Arquivar a própria vida. Estudos históricos, Rio de Janeiro,
v. 11, n. 21, 1998. Arquivos Pessoais.
Neste artigo, Philippe Artières discute sobre os acervos pessoais.
Para tanto, imagina uma vida que tivesse sido toda arquivada, pois
a maior parte dos acontecimentos deixa vestígios escritos. A partir
de tal constatação, Artières entende que não o fazemos na realidade:
arquivamos apenas seletivamente. Essas considerações são importantes
para entender alguns gêneros privados, como cartas e diários, que
compõem acervos pessoais.
BATELLA, Juva. Quem tem medo de Campos de Carvalho? Rio de Janeiro: 7Letras, 2004.
Com desenhos inéditos de Campos de Carvalho, o estudo traça uma
espécie de autobiografia ficcional do autor, cuja personalidade foi, por
muitos, reputada como polêmica e peculiar.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil/ Ensino
Fundamental. Brasília: MEC/Consed/Undime, 2018. Disponível em:
<https://bit.ly/3qLC9FB>. Acesso em: 10 jan. 2021.
Documento oficial que define o conjunto orgânico e progressivo
de aprendizagens essenciais que todos(as) os(as) alunos(as) devem
desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica.
CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In: CANDIDO, Antonio. Vários
escritos. 3. ed. São Paulo: Duas Cidades, 1995.
“O direito à literatura” está entre os mais famosos escritos de Antonio
Candido, importante crítico literário brasileiro, falecido em 2017.
Nesse texto, Candido discute o acesso ao literário como um direito
humano básico, retirando a pecha de luxo ou excrescência para
uma classe abastada. Seu argumento básico é que a fabulação é uma
necessidade humana.
CASTANHEIRA, Maurício. A representação social da loucura. Bento Gonçalves:
Editora Grafite, 1994.
O autor discute a formação social de um padrão perceptível do que
seria a loucura e promove o questionamento dessa configuração a partir
da ideia de diferença.
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CASTRO, Celso. O diário da Bernardina. In: GOMES, Angela de Castro (Org.).
Escrita de si, escrita da História. Rio de Janeiro: FGV, 2004.
Angela de Castro Gomes organiza essa obra que se debruça sobre cartas,
diários íntimos e memórias, gêneros costumeiramente pensados como
sendo de foro íntimo. Com o advento da Escola dos Annales, o estatuto
desse tipo de documento ganhou nova dimensão, deixando de ser
possível para a investigação histórica apenas os documentos oficiais. No
livro, vários autores discutem os aspectos mais relevantes desses gêneros
por meio de pesquisas empíricas. Um deles é Celso Castro, cujo estudo
enfoca o diário – gênero que é de importância para uma compreensão
mais plural do romance A lua vem da Ásia.
FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. Tradução de Laura Fraga de Almeida
Sampaio. 11. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2004.
Neste livro, uma aula inaugural para o Collège de France, Michel
Foucault expõe parte de sua filosofia, ancorada na investigação do
poder que se imiscui nos discursos. Uma das frentes de investigação é
a loucura, tema importante para o estudo de A lua vem da Ásia.
FOUCAULT, Michel. História da loucura. 11. ed. São Paulo: Perspectiva, 2019.
Nesta já clássica obra de Michel Foucault, o filósofo questiona algumas
verdades ditas científicas no que se relaciona à Medicina Psiquiátrica,
especialmente os entendimentos de razão e loucura. Foucault promove
uma história da divisão entre sãos e loucos, consistindo seu estudo
em uma ampliação da ideia de aprisionamento e de poder por meio
dos discursos, que compuseram grande parte de seus interesses de
pesquisa ao longo da vida.
GENETTE, Gérard. Paratextos editoriais.Tradução de Álvaro Faleiros. Cotia: Ateliê
Editorial, 2009.
Nessa obra, Gérard Genette apresenta conceituação de paratextos editoriais,
ou seja, os textos que circundam o livro, podendo ser peritextuais – aqueles
que estão materialmente ao redor do livro, como orelhas, capa, quarta
capa, epígrafes, entre outros – ou epitextuais – aqueles que se referem ao
livro, mas são exteriores a ele, como resenhas, críticas etc. É um importante
instrumento para que o(a) professor(a) auxilie o(a) aluno(a) a ler o livro
globalmente, percebendo a importância da materialidade da edição para
a compreensão da proposta editorial de uma obra.
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GONZAGA, João Felipe. Um resgate da obra de Campos de Carvalho: o surrealismo
e a produção do cômico. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Minas
Gerais, Faculdade de Letras, Belo Horizonte, 2007. Disponível em: <http://bit.
ly/2ZI0Dn4>. Acesso em: 18 fev. 2021.
Esta dissertação pretende promover um resgate da obra de Campos de
Carvalho, em diálogo com a Psicanálise. Realiza também um estudo
sobre a comicidade nos livros do autor.
MORETTI, Franco. Apresentação geral. In: MORETTI, Franco (Org.). O
Romance, 1: a cultura do romance. Tradução de Denise Bottmann. São Paulo:
Cosac Naify, 2009.
Neste portentoso livro, organizado por Franco Moretti, vários aspectos
da história do gênero romance são investigados por um grupo de
pesquisadores especializados. O livro é parte de um projeto maior sobre
o romance, mas foi abortado quando da falência da Editora Cosac Naify.
PERRONE-MOISÉS, Leyla.A criação do texto literário. In: PERRONE-MOISÉS,
Leyla. Flores da escrivaninha: ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
Neste livro, Leyla Perrone-Moisés debruça-se a pensar sobre literatura,
realizando estudos sobre grandes autores de ficção dos séculos XIX
e XX. Com isso, promove uma investigação sobre representação em
literatura e realidade.
PESSOA, Ciro. O escritor, Campos de Carvalho. Superinteressante, jul. 2001.
Disponível em: <http://bit.ly/2ZLtEOF>. Acesso em: 05 fev. 2021.
O periódico Superinteressante é famoso por trazer reportagens das mais
variadas áreas de saber – desde divulgação científica até matérias sobre
arte e cultura. No número indicado, há um artigo, assinado por Ciro
Pessoa, em que se apresenta Campos de Carvalho para o grande público.
Pode ser um instrumento interessante para discutir com os(as) alunos(as)
no tratamento do livro A lua vem da Ásia.
PIRES, Maria da Natividade. Aforismo. In: CEIA, Carlos (Coord.). E-Dicionário
de Termos Literários (EDTL), 2009. Disponível em: <http://bit.ly/2NNBWTN>.
Acesso em: 04 fev. 2021.
O E-Dicionário de Termos Literários, de Carlos Ceia, é um importante
veículo digital, iniciado há pelo menos dez anos, em que se pode verificar
o significado de verbetes do campo literário. Os verbetes, que tratam
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de termos técnicos, são desenvolvidos por importantes nomes da área
dos estudos literários. O dicionário, portanto, torna-se uma ferramenta
relevante para o estudo de literatura.
RODRIGUES, Leonardo Vieira. A travessia entre razão e loucura: uma leitura do
livro A lua vem da Ásia, de Campos de Carvalho. Dissertação (Mestrado) – Centro
Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação
em Estudos de Linguagens, Belo Horizonte, 2015.
Esta dissertação busca investigar as tensões entre razão e loucura travadas
pelo narrador autodiegético. O autor busca trabalhar com uma ideia
de “estética da existência”, ou seja, aquela existência individual que se
opõe à massificação.
SANTOS, Márcio Renato. Na contramão do real. Cândido – Jornal da Biblioteca
Pública do Paraná, n. 64, 8 nov. 2016. Disponível em: <https://bit.ly/2ZDy1v8>.
Acesso em: 05 fev. 2021.
Cândido é um jornal da Biblioteca Pública do Paraná que já se encontra
na 114ª edição. Discute temas relacionados à arte, cultura e literatura.
No número indicado, faz uma homenagem a Campos de Carvalho na
seção “Memória Literária – 100 anos de Campos de Carvalho”.
SONTAG, Susan. Ao mesmo tempo: ensaios e discursos. Tradução de Rubens
Figueiredo. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
Neste livro, a filósofa nova-iorquina Susan Sontag escreve sobre literatura,
liberdade, coragem, resistência. Aqui, Sontag discute temas históricos
recentes, como o 11 de Setembro e suas consequências.
SURREALISMO. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras.
São Paulo: Itaú Cultural, 2021. Disponível em: <http://bit.ly/3pL0KZA>. Acesso
em: 31 jan. 2021.
A Enciclopédia Itaú é um recurso digital importante para consulta em
relação a verbetes de arte e literatura. É um veículo confiável, está online desde 2001 e em constante expansão. Além dos verbetes, é possível
acessar histórico de eventos, instituições, entre outros, para preservação
da memória da arte e cultura.
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TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda europeia e modernismo brasileiro: apresentação
e crítica dos principais manifestos vanguardistas. Petrópolis:Vozes, 1997.
Apanhado de manifestos da vanguarda europeia e do modernismo
brasileiro, com breves e significativos estudos sobre cada uma dessas
manifestações artísticas. Importante apanhado para auxiliar a compreensão
das vanguardas históricas.
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