
"Teotônio faz um trabalho minucioso de
interpretação de obras literárias, sempre indicadas

pelas universidades mineiras

Q Gente

Teotonio produz estudos literários
Desde 1974, funcionário da Secretaria-Geral faz roteiros utilizados por vestibulandos

curso e fazia um trabalho pioneiro
nessa área. Amigo pessoal do Padre Pas-

Quem está se preparando para pres- choal Rangel, diretor da Editora Luta-
tar vestibular agora, no meio do ano, ou dor, os dois acabaram comentando sobre
mesmo em 95, poderá encontrar um bom esse trabalho, da elaboração dos roteiros,
roteiro para a leitura dos livros indicados	e veio a idéia de publicá-los na forma de
pelas universidades mineiras, para as	um livro e ampliar a sua distribuição.
provas de Português. O autor desses ro-	Esse era um trabalho que fazia em
teiros, cuidadosamente preparados
desde 1974, é um funcionário da As-
sembléia que, há mais de três anos,
coordena os trabalhos na Correspon-
dência Oficial da Secretaria-Geral da
Mesa: Teotônio Marques Filho.

Téo ainda era estudante de Le-
tras, na Universidade Federal de Mi-
nas Gerais, quando arrumou o seu
primeiro emprego de professor do
curso Braznavarro, que preparava os
alunos para prestar exames na Aero-
náutica. "A minha primeira aula foi
sobre Graus do Adjetivo, e os alunos
ficaram impressionados com o meu
conhecimento"— recorda Téo. Depois
disso, fez ainda algumas substituições
em colégios como o Pedro II, até ser
convidado para trabalhar no Pré-Ves-
tibular Champagnat.

"Quando cheguei para conversar
com o diretor do curso - conta Téo -
ele olhou para mim com um ardesola-
doe comentou: 'um retirante nordesti-
no! Vai ser uma farra para os estudan-
tes'. Mas a turma me recebeu muito
bem e tive oportunidade de fazer um
bom trabalho no Champagnat, duran-
te muitos anos",	 parceria com outros dois professores,

A idéia da publicação dos roteiros Juarez Távora de Freitas e Paulo Luiz de
de leitura dos livros indicados para o	Carvalho. Entre as 10 primeiras obras
vestibular surgiu dentro doChampagnat,	que analisamos estão 'Senhora', de José
Téo era o coordenador de Português do de Alencar, 'Esaú e Jacó', de Machado de

Assis; 'Ópera dos Mortos', de Autran
Dourado; e 'O Cortiço', de Aluízio Aze-
vedo. Fazemos um trabalho minucioso,
situando a obra no tempo, entre as esco-
las literárias e o roteiro de leitura do
texto".

Depois desse primeiro volume, a
cada ano, a Editora Lutador lança mais

um volume, atualizado, com as obras
indicadas. Segundo Téo, muitas obras
são repetidas, como "Incidente em
Antares", que já foi indicado para o
vestibular de quatro anos atrás, ou o
"Romanceiro da Inconfidência", que
foi selecionado quatro vezes. Com
isso, os autores precisam apenas atu-
alizar o trabalho já feito e comple-
mentar com um ou dois títulos novos.

Téo explica que, com esses ro-
teiros, não pretende substituir a leitu-
ra do livro, que é fundamental para
um bom desempenho nas provas, mas
procura estimular a sua leitura, com
uma orientação adequada e um rotei-
ro indicativo, que garante um bom
entendimento da obra. "Alguns livros
são de leitura muito difícil, como
Memórias do Cárcere', de Gracilia-
no Ramos, indicado este ano pela
Universidade Federal. Então, o rotei-
ro ajuda o estudante a fazer uma boa
leitura" - diz ele.

Os livros de Téo podem ser en-
contrados em bancas de revista, na
Cooperativa da Escola de Engenha-
ria da Federal (Cotec), e em alguns

cursinhos, como o Soma e Novo Rumo,
que já adotaram oficialmente a publica-
ção. Quem quiser, pode também procu-
rar diretamente o Téo, que ajuda na dis-
tribuição de seus livros.


