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RESUMO:
O objetivo deste Minicurso é apresentar não apenas uma teoria do gênero conto, mas
também procedimentos metodológicos para trabalhos com a narrativa breve em sala de aula,
por isso é destinado preferencialmente a docentes, em especial àqueles que atuam na área
de práticas de leitura e escrita. Escolheu-se o conto como gênero a ser estudado por dois
motivos: 1. dado seu caráter de narrativa breve, é possível o trabalho com textos em sua
integralidade; 2. os conceitos estudados no conto podem ser transpostos a gêneros narrativos
de maior extensão, como o romance, a novela e, até mesmo, a textos sincréticos, como as
novelas gráficas. O embasamento teórico recairá fundamentalmente na semiótica discursiva,
na teoria da enunciação e nos estudos de narratologia. O Minicurso está organizado em dois
blocos. No primeiro, será exposta uma teoria do conto; no segundo, de caráter mais
pragmático, proceder-se-á a leitura e análise de textos à luz da teoria estudada. No primeiro
bloco será apresentada uma breve introdução à teoria do gênero narrativo e serão estudados
os elementos constitutivos do conto: ação, narrador, personagem, tempo e espaço. Quanto
à ação, serão estudados os conceitos de narratividade, diegese e enredo. Ao tratar do
narrador, será abordada a perspectiva em que ele se coloca (focalização). Personagem, tempo
e espaço serão abordados sob a perspectiva dos estudos da enunciação. No segundo bloco,
cada elemento constituinte do conto será discutido e estudado em contos de autores
nacionais e estrangeiros, de épocas e estilos diferentes.
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