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A obra Convite à Navegação – Uma conversa sobre literatura portuguesa, de Susana Ventura, ricamente ilustrado por
Silvia Amstalden convida o leitor a fazer uma viagem a mar aberto que o levará a conhecer a fascinante história da
formação da literatura portuguesa e seus principais autores. A jornada acontece sob o comando de Susana Ventura,
que faz um apanhado histórico que se inicia na Idade Média, com o objetivo de situar o viajante no contexto em que
emergiram as primeiras manifestações literárias na Península Ibérica. Nesta jornada por um mar de palavras e de
sentimentos, o leitor descobrirá as principais características das cantigas que marcaram o Trovadorismo e conhecerá
uma importante obra em prosa – A demanda do Santo Graal -, do mesmo período literário, assim como a análise crítica
das chamadas novelas de cavalaria. Uma homenagem ao Ano de Portugal no Brasil (2012/2013). Como não poderia
deixar de ser, Gil Vicente tem seu lugar no palco desta aventura com seu teatro e a análise de algumas de suas peças
famosas, como o Auto da Barca do Inferno e A farsa de Inês Pereira. E por falar em mar, nada como viajar com Luis
Vaz de Camões e conhecer a sua obra-prima Os Lusíadas, poema épico que exalta a coragem e a valentia do povo
português na época das grandes navegações, e também alguns de seus sonetos, que convidam as pessoas a uma
viagem pelos sentimentos, tendo o amor como elemento de realização existencial. Apresentado de forma ágil, precisa e
poética, o livro convida a todos os que lidam com a língua portuguesa, tanto em suas manifestações literárias quanto
na comunicação diária, na escola e na vida, a embarcar na paisagem sociocultural em que a língua portuguesa se
formou. As ilustrações atemporais de Silvia Amstalden dão vida e emoção a esta viagem, que pode ser considerada
uma obra de referência sobre os primórdios da literatura portuguesa. FICHA TÉCNICA Título: Convite à navegação Uma conversa sobre literatura portuguesa Autora: Susana Ventura Editora: Peirópolis Formato: 19 x 24 cm N° de
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Link: http://www.oprimeirocapitulo.com/2012/05/editoras-e-lancamentos-convite.html

