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Introdução/Objetivos

O presente trabalho insere-se na linha de pesquisa Literatura Sul-Rio-Grandense, do Programa
de Pós-Graduação em Letras da FURG, no âmbito do gênero conto, através da análise de
parte da obra de Arnaldo Campos.
A proposta de dissertação, além de incluir um histórico crítico-biográfico do autor, contará como
corpus principal de análise as obras O degrau, de 1969, e O justiceiro, de 1997, obras que se
inserem no gênero conto, com narrativas que descrevem a ideia da marginalidade como
temática principal, na questão do espaço e principalmente no que diz respeito às personagens,
repletas de particularidades do cotidiano social e do imaginário.
Deste modo, à medida que se relacionam a teoria do conto, o conto contemporâneo e o conto
sul-rio-grandense à temática da marginalidade, surge a possibilidade de estudos mais
aprofundados sobre o escritor, bem como a discussão sobre o perfil das personagens
marginais nas narrativas.

Metodologia

O levantamento e a leitura da fortuna crítica bem como a vida e a obra de Arnaldo Campos; a
busca de textos sobre o autor em fontes primárias; a definição e o estudo de pressupostos
teóricos abordando a teoria do conto, o conto contemporâneo, o conto sul-rio-grandense e a
marginalidade no contexto social brasileiro; bem como a leitura e análise do corpus
estabelecido e a comparação com as teorias relacionadas, servem como base ao trabalho.

Resultados e discussão

No que tange à análise literária dos contos, há a possibilidade de organizar o olhar sobre as
personagens marginais tratadas pelo contista em três abordagens: os marginais por condições
socioeconômicas, pobres e miseráveis; os marginais pelo comportamento, solitários,
sonhadores e saudosistas; bem como a violência como forma de marginalização do indivíduo.
A partir desta temática cotidiana, comumente representada na literatura gaúcha
contemporânea, associada à crítica sobre o autor, é admissível erguer uma discussão sobre a
relevância da obra de Campos para a literatura sul-rio-grandense, mesmo que ele, sendo um
nome significativo no âmbito cultural do Estado, tenha recebido até então poucos estudos no
campo da pesquisa literária.

Considerações finais ou Conclusão

Um olhar ao contexto marginal não chega a ser considerado algo novo, no entanto, a visão
sobre os marginais apresentados por Campos, associada à sua própria história de homem que
lutou por ideais comunistas no período da ditadura e envolveu-se com questões culturais a
partir da década de 1980, além de sua paixão pela literatura demonstrada na sua caminhada
de livreiro, resultam em textos de qualidade literária considerável e em observações
minuciosas sobre aqueles que permanecem à beira da sociedade.
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