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Joaquim Maria Machado de Assis, nascido no Rio de
Janeiro em 1839, considerado um dos grandes expoentes
da literatura brasileira, latino-americana e mundial.
Escreveu romances, crônicas, contos e até poesia. Você
conhece Machado de Assis?

MACHADO DE ASSIS

Machado é um divisor de águas
das escolas literárias brasileiras.
Retrata a história e a realidade
social, com complexidade
psicológica e filosófica das
personagens. 
 
Não deixe de conhecer esse
grande escritor brasileiro por
meio do legado da sua obra
disponível a todos nós. 

Comissão de Estudo e Trabalho Temáticos

Machado de Assis
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E aí, ficou interessado e curioso para saber o que
aconteceu? 
 
A obra citada acima é excerto do conto "A Cartomante". 
 
Conheça a vida e a obra desse grande escritor da
literatura brasileira.
 
Você encontra toda sua obra disponibilizada no Domínio
Público:
 
http://www.dominiopublico.gov.br/ e também organizada no link
 http://machado.mec.gov.br/

 
Boa leitura! 
 
*ASSIS, Machado de. Obra Completa. Rio de Janeiro : Nova Aguilar 1994. v. II. Disponível em
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000257.pdf. Acesso em 18 de maio 2020.

SEGUE UM TRECHO PARA INSPIRAR VOCÊ!
"[...] Daí a pouco chegou à casa de Vilela. Apeou-se,
empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa
estava silenciosa. Subiu os seis degraus de pedra, e
mal teve tempo de bater, a porta abriu-se, e
apareceu-lhe Vilela.
— Desculpa, não pude vir mais cedo; que há?
Vilela não lhe respondeu; tinha as feições
decompostas; fez-lhe sinal, e foram para uma saleta
interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito
de terror: — ao fundo sobre o canapé, estava [...]"*
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