
 

Programação Projeto #BibliotecaIndica Campus Niterói 

21/06 a 27/06 
 

É variedade que você quer, @??? 
A Biblioteca Prof. Gilmar Luiz Novaes do campus Niterói traz indicações bem diversas para 

celebrar as datas comemorativas dessa semana no #BibliotecaIndica. Confira! 
 

Aniversário de Machado de Assis – 21 de junho  
 
Joaquim Maria Machado de Assis, nascido em 21 de junho 
de 1839 no Rio de Janeiro, é considerado por muitos 
críticos, estudiosos, escritores e leitores um dos maiores 
nome da literatura do Brasil. Escreveu em praticamente 
todos os gêneros literários, sendo poeta, romancista, 
cronista, dramaturgo, contista, folhetinista, jornalista e 
crítico literário. Testemunhou a Abolição da escravatura e 
a mudanças políticas no país e do mundo no final do 
século XIX e início do XX, tendo sido grande comentador 
e relator dos eventos político-sociais de sua época.  
Nascido no Morro do Livramento, Rio de 
Janeiro, mestiço, de uma família pobre, mal estudou em 
escolas públicas e nunca frequentou 
universidade. Conseguiu sua popularidade através dos 
jornais onde publicava suas primeiras poesias e crônicas. 
Anos depois, junto a colegas próximos, fundou e foi o 
primeiro presidente unânime da Academia Brasileira de 
Letras.  

Sua extensa obra constitui-se de dez romances, duzentos contos, dez peças teatrais, cinco 
coletâneas de poemas e sonetos, e mais de seiscentas crônicas. Sua obra foi de fundamental 
importância para as escolas literárias brasileiras do século XIX e do século XX, tendo 
influenciado grandes nomes das letras. Ainda em vida, alcançou fama e prestígio pelo Brasil e 
em países vizinhos. Hoje em dia, por sua inovação literária e por sua audácia em temas sociais 
e precoces, é frequentemente visto como o escritor brasileiro de produção sem precedentes. 
Machado de Assis é considerado um dos grandes gênios da história da literatura, ao lado de 
autores como Dante, Shakespeare e Camões. 

Clique nos títulos para acessar as nossas sugestões! 

O alienista  
Dr. Simão Bacamarte é o médico alienista (a designação de psiquiatra na época) da província 
de Itaguaí que quer definir o que é sanidade e o que é loucura. Para provar sua teoria, ele cria 
um manicômio chamado Casa Verde, um local para realizar estudos inéditos sobre a mente 
humana e abrigar todos os loucos da cidade, gerando medo na população ao tentar criar um 
parâmetro de normalidade e se perdendo na sua própria loucura.  
 
Memórias póstumas de Brás Cubas  
Machado de Assis apresenta a sociedade carioca do século XIX e, por meio de seus 
personagens, aborda assuntos como o adultério, a vaidade, o ciúme, a racionalidade e o egoísmo. 
Por meio de um defunto-autor, a obra se desenrola em um tom sarcástico. Este livro inaugura o 
Realismo no Brasil e marca a fase mais madura do autor. 
 
Site Machado de Assis 
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O site do MEC reúne informações sobre a vida do autor e sua obra completa (Coleção Digital 
Machado de Assis).  
 

Literatura de Cordel e Dia de São João – 24 de junho 
 
As festas juninas no Brasil são, em sua 
essência, multiculturais, embora o 
formato com que hoje as conhecemos 
tenha se originado nas festas dos santos 
populares em Portugal: a Festa de Santo 
Antônio, a Festa de São João e a Festa 
de São Pedro e São 
Paulo, principalmente.  
Recebeu o nome de "junina" (chamada 
inicialmente de "joanina", de São João), 
porque acontece no mês de junho. A festa 
brasileira de São João é típica da Região 

Nordeste. Por ser uma região árida, o Nordeste agradece anualmente a São João Batista, mas 
também a São Pedro, pelas chuvas caídas nas lavouras. Em razão da época propícia para a 
colheita do milho, integram a tradição as comidas feitas dele, tais como a canjica, a pamonha, 
o mungunzá, o milho cozido, a pipoca e o bolo de milho. Também pratos típicos das festas são 
o arroz-doce, a broa de milho, a cocada, o bom-bocado, o quentão, o vinho quente, o pé-de-
moleque, a batata-doce, o bolo de amendoim, o bolo de pinhão etc. 
Essa tradição chegou por meio dos portugueses, que adotaram essa festividade por influência 
dos franceses, que a criaram no século XII. Inicialmente era um evento pagão, que foi aos poucos 
sendo incorporado pela Igreja Católica. Tanto o Cordel, quanto a Festa Junina, são tradições do 
Nordeste brasileiro, pois foi lá que esse tipo de literatura mais se desenvolveu. 

 

Assim como as festas juninas, a literatura de cordel também é uma tradição popular. A literatura 
de cordel se tornou popular no Brasil em torno do século XVIII e é conhecida como folheto, 
literatura popular em verso ou cordel. Essa poesia popular narrava histórias dos folclores 
regionais de forma simples, para que todos tenham a possibilidade de compreender. Esse gênero 
literário é escrito frequentemente na forma rimada, originado em relatos orais e depois impresso 
em folhetos. O nome tem origem na forma como tradicionalmente os folhetos eram expostos 
para venda, pendurados em cordas, cordéis ou barbantes em Portugal. No Nordeste do Brasil o 
nome foi herdado, mas a tradição do barbante não se perpetuou: o folheto brasileiro pode ou não 
estar exposto em barbantes. Alguns poemas são ilustrados com xilogravuras, também usadas 
nas capas. 
Aqui no Brasil, a literatura de cordel se tornou conhecida através dos repentistas (ou violeiros), 
que contavam uma história musicada e rimada nas ruas das cidades, popularizando os poemas 
que depois viriam a ser os cordéis. A literatura de cordel como conhecemos teve origem 
em Portugal com os trovadores medievais (poetas que cantavam poemas no século XII e XIII), 
eles espalhavam as histórias para a população, porque, naquela época, a maioria não sabia ler. 
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Na Renascença, com os avanços tecnológicos que possibilitaram a impressão em papéis, 
popularizou-se a impressão e distribuição desses relatos orais. 
Em 19 de novembro é comemorado o "Dia do Cordelista", em homenagem ao nascimento 
de Leandro Gomes de Barros, nascido em 19 de novembro de 1865 e, em setembro de 2018, 
o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional reconheceu a literatura de cordel 
como patrimônio cultural imaterial do Brasil.  

Achou que esse ano não teria festa junina??? Achou errado! Olha aqui as nossas sugestões 
para você entrar no clima de São João sem sair de casa! Clique no título e aproveite! 

Livros de Literatura de Cordel 
Essa lista de livros de Literatura de Cordel foi compilada pelo Portal Canal do Ensino e está 
disponível no Portal Domínio Público, são cerca de 40 títulos e grande parte dos livros são de 
autores como Leandro Gomes de Barros e Guaipuan Vieira, membros da Academia Brasileira 
de Literatura de Cordel. 
 
Show de Alceu Valença  
Apresentação ao vivo de Alceu Valença no Centro de Artes UFF durante o Festival Nacional de 
Cultura Popular. 
 
Museu Casa de Portinari 
O Museu Portinari traz durante a quarentena, as festas juninas para as redes sociais. As festas 
juninas são um retrato da diversidade cultural brasileira e das contribuições culturais de cada 
povo. E para não passar em branco, durante esse mês de junho, está disponível uma 
programação especial por lá. Não perca!  
 

Bumba Meu Maranhão–Patrimônio da Alegria 

A minissérie Bumba Meu Maranhão – Patrimônio da Alegria tem sete capítulos, de cerca de 10 
minutos aproximadamente, e vai abordar diversos aspectos da brincadeira folclórica e do período 
junino maranhense. A exposição de vídeos vai contar um pouco da história do Bumba Meu Boi e 
da festa junina. Em cada episódio, um tema específico destacando particularidades da festa. 
Está disponível no instagram @cultura.maranhao. 
 

Oscar Wilde e o Dia do Orgulho LGBTQIA+          – 28 de junho 

 
Em 28 de junho é comemorado o Dia do 

Orgulho LGBTQIA+ (sigla que inclui 

lésbicas, gays, bissexuais, transexuais ou 

transgêneros, queer, intersexo, assexual e 

pessoas de todas as diversas 

possibilidades de orientação sexual e/ou 

identidade de gênero que existam). Essa 

data celebrada e lembrada mundialmente, 

marca um episódio ocorrido em Nova York, 

em 1969. Naquele dia, as pessoas que 

frequentavam o bar Stonewall Inn, até hoje 

um local de frequência de gays, lésbicas e 

trans, reagiram a uma série de batidas 

policiais que eram realizadas ali com 

frequência. O levante contra a perseguição da polícia às pessoas LGBT durou mais duas noites 

e, no ano seguinte, resultou na organização na 1° parada do orgulho LGBT, realizada no dia 1° 

https://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leandro_Gomes_de_Barros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_do_Patrim%C3%B4nio_Hist%C3%B3rico_e_Art%C3%ADstico_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B4nio_cultural_imaterial
https://canaldoensino.com.br/blog/40-livros-gratis-de-literatura-de-cordel
https://www.youtube.com/watch?v=VASE0UCoF9c&t=2393s
https://www.museucasadeportinari.org.br/programacao/mes-junino/
https://www.instagram.com/tv/CBo8jRSpZ1W/?igshid=1ibep3wc0150i
https://www.instagram.com/cultura.maranhao/


de julho de 1970, para lembrar o episódio. Hoje, as Paradas do Orgulho LGBT acontecem em 

quase todos os países do mundo e em muitas cidades do Brasil ao longo do ano. 

Quando Oscar Wilde, escritor, poeta e 
dramaturgo irlandês, irrompeu na cena 
intelectual e mundana da Londres dos anos 
1880, o amor entre pessoas do mesmo sexo 
gerava uma vaga consciência social. Sua 
existência era mais conhecida por termos 
eufemísticos como “sodomia”, “pecado 
nefando”, “uranismo” ou “pederastia”.  
Durante seu julgamento, em 1895, Oscar 
Wilde negou sua vida homossexual, mas a 
partir do momento em que foi acuado com 
provas irrefutáveis, tomou a defesa do amor 
que praticava. Ao ser questionado pela 
promotoria, Wilde respondeu com um dos 
textos mais corajosos e contundentes: “Tal 
amor é tão mal compreendido neste século 
que se admite descrevê-lo como o ‘amor 

que não ousa dizer seu nome’. Ele é bonito, é bom, é a mais nobre forma de afeição. Não há 
nada nele que seja antinatural. O mundo não compreende que seja assim. Zomba dele e às 
vezes, por causa dele, coloca alguém no pelourinho.”  
Oscar Wilde foi condenado a dois anos de prisão por atentado ao pudor. Não há registros de que 
tenha se manifestado explicitamente contra a opressão sofrida, mas ele ousou tematizá-lo em 
sua obra, frequentemente acusada de pervertida – como foi o caso de O retrato de Dorian Gray. 
E é sobretudo esse seu discurso no tribunal que permanece como uma eloquente afirmação do 
direito de amar contra a corrente. Esse episódio escandaloso da Era Vitoriana teve repercussão 
internacional, e seu eco se faria ouvir por muitas décadas adiante.  

Confira as nossas sugestões sobre o tema! Clique no título e aproveite! 

O retrato de Dorian Gray 

Dorian Gray é o tema de um retrato de corpo inteiro de Basil Hallward, um artista que está 
impressionado e encantado com a beleza de Dorian; ele acredita que a beleza de Dorian é 
responsável pela nova modalidade em sua arte como pintor. Através de Basil, Dorian conhece 
Lord Henry Wotton, e ele logo se encanta com a visão de mundo hedonista do aristocrata: que a 
beleza e a satisfação sensual são as únicas coisas que valem a pena perseguir na vida. 
Entendendo que sua beleza irá um dia desaparecer, Dorian expressa o desejo de vender sua 
alma, para garantir que o retrato, em vez dele, envelheça e desapareça. O desejo é concedido, 
e Dorian persegue uma vida libertina de experiências variadas e amorais; enquanto isso seu 
retrato envelhece e registra todas as coisas ruins que o corrompem na alma.  
 
Romances LGBTQ+ (YOUNG ADULTS) 
Aione Simões do Canal Minha Vida Literária traz indicações de livros com a temática LGBT 
dentro do gênero de literatura Young Adults em comemoração à data. 
 
História do Orgulho 
Nosso aluno do campus Milton Cabral, mais conhecido pelo seu codinome Chanel, produziu uma 
série especial no seu Instagram para o Mês do Orgulho LGBTQIA+ trazendo a história dessa 
data e várias informações interessantes sobre o tema. Chanel faz parte do Coletivo Retrato 
Colorido que foi o responsável pelo Main Event que aconteceu no nosso campus em 2019. 
 

Confira mais dicas acessando as redes sociais da Biblioteca do Campus Niterói!  
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Instagram @bibliotecacp2niteroi  

Facebook @bpgln  

Twitter @bibliocp2nit 
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