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PROJETO DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR (PCC) 

1º SEMESTRE DE 2021 

 

Título: Romance brasileiro de entretenimento na contemporaneidade 

Proponentes: professoras Larissa Warzocha Fernandes Cruvinel e Renata Rocha Ribeiro 

Número de vagas: 25 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 Partindo da distinção entre “cultura de massa” e “cultura de proposta”, passando por uma breve 

discussão acerca de gêneros literários e chegando ao transplante do folhetim ao Brasil do século XIX, José 

Paulo Paes (1996), em “Por uma literatura brasileira de entretenimento”, considera que, em nossas letras, 

houve uma “invasão do best-seller estrangeiro, facilitada e estimulada pela ausência de similares nacionais” 

(PAES, 1996, p. 34). Paes (1996, p. 35) também afirma que nossa crítica revela uma espécie de miopia “para 

questões que fujam ao quadro da literatura erudita” e revela que, até o seu presente, ainda não havia sido 

feito um levantamento nem uma avaliação “de nossa ainda paupérrima, mas nem por isso nula, literatura 

de entretenimento”. Nesse sentido, Paes (1996, p. 35) traz à tona alguns questionamentos: “qual a razão 

da pobreza, ou melhor dizendo, da quase inexistência de uma literatura de entretenimento?”. O autor 

também tece considerações a respeito de outros fenômenos de cultura de massa, como as telenovelas 

brasileiras, em uma espécie de contraponto entre as manifestações escritas e as audiovisuais. 

 Mais de trinta anos nos afastam do ensaio de Paes, cuja primeira edição data de 1990. Seria 

possível ainda dizer que vivenciamos essa pobreza de uma literatura de entretenimento no Brasil? Dos anos 

de 1990 para cá, houve mudanças consideráveis nesse segmento? Há ainda o predomínio da literatura de 

entretenimento estrangeira via tradução? E o diálogo, dentro da chamada “cultura de massa”, entre as 

narrativas publicadas no formato livro e as narrativas audiovisuais (filmes, séries, telenovelas)? No ano de 

2020, o Prêmio Jabuti, um dos mais tradicionais prêmios literários brasileiros, causou furor ao separar as 

categorias “romance literário” e “romance de entretenimento”. Assim, para discutir estas e outras 

questões é que esta PCC se propõe. 

 Diante do exposto, algumas possibilidades de discussão se avultam diante desta temática: qual o 

conceito de literatura de entretenimento hoje? Podemos falar de uma literatura de entretenimento 

brasileira na contemporaneidade? Se sim, como ela se organiza? Qual a sua relação/presença nos prêmios 
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literários nacionais? Que editoras publicam as obras que recebem este rótulo? Quais as temáticas 

predominantes dos romances brasileiros de entretenimento? Que possibilidades essas obras oferecem ao 

professor de português em sala de aula, especialmente nos anos finais do nível Fundamental e do Ensino 

Médio? 

 Os/as estudantes que se inscreverem nesta PCC deverão, assim, realizar uma pesquisa bibliográfica 

sobre alguma ou algumas destas questões e relatório em que constem os resultados desta pesquisa. 

Poderá ser feito, por exemplo, um levantamento de obras e autores, da presença dessas obras em 

premiações, da recepção da crítica e do público, comentários críticos sobre alguma ou algumas dessas 

obras. As professoras proponentes orientarão os/as inscritos/as a adotarem uma abordagem dentro da 

temática proposta. 

 

OBJETIVOS 

1. Preparar o/a licenciando/a em Letras: Português para a pesquisa, com direcionamento para a área 

de Estudos Literários; 

2. investigar o estado da arte acerca do romance brasileiro de entretenimento produzido na 

contemporaneidade – conceito, premiações, levantamento de obras, mercado editorial, 

possibilidade de diálogo com o ensino de literatura nos níveis Fundamental 2 e Médio; 

3. produzir um relatório em que sejam apresentados e discutidos os dados coletados e/ou os 

conceitos apreendidos durante a realização da pesquisa bibliográfica. 

 

METODOLOGIA 

 A PCC será realizada por meio de pesquisa bibliográfica e tem como foco principal o romance 

brasileiro de entretenimento produzido na contemporaneidade. Logo, os pressupostos metodológicos se 

basearão no conhecimento dos/as alunos/as e da pesquisa sobre o gênero em questão, adquiridos nas 

disciplinas iniciais e/ou específicas da área de literatura na graduação e também na análise dos dados 

colhidos da pesquisa a ser realizada. Assim, o desenvolvimento metodológico deste projeto poderá ser 

sistematizado da seguinte forma: 

a) divulgação e inscrição dos alunos interessados, que se organizarão em grupos; 

b) correspondência virtual/reuniões online sobre o modo de realização do trabalho, com suas devidas 

orientações pelas professoras proponentes; 

c) realização de pesquisa bibliográfica; 

d) elaboração e entrega do relatório em sua versão final. 

 

CRONOGRAMA 

DATAS ATIVIDADES 
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01 a 11/09/2021 - Divulgação da proposta e inscrição dos interessados. 

14/09 a 19/11/2021 

 

- Período de realização da PCC. 

21 a 24/09/2021 - Correspondência virtual/ reunião online com as professoras proponente 

sobre a realização da PCC; 

- entrega da ficha de avaliação para os/as inscritos/as. 

28/09  a 28/10/2021 - Realização de pesquisa bibliográfica, coleta de dados. 

29/10/2021 - Reunião online com as professoras para socialização do andamento da 

pesquisa. 

19/11/2011 - Entrega do relatório de pesquisa às professoras, com a ficha individual. 

01/12/2021 - Entrega da avaliação aos alunos à Coordenação da PCC. 
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Textos sobre o romance; a teoria do romance; a narrativa brasileira abordados nas disciplinas de literatura 

da graduação. 

 


