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MÉTODO 

A pesquisa tem 

como objetivo 

classificar as 

modalidades de 

representação da 

natureza 

identificadas na obra 

para analisar a visão  

do autor no  que diz 

respeito à relação 

entre humanos e 

não humanos. 

Leitura dos temas A, T e R;  seleção  dos fragmentos de cada tema, em que 

foram identificadas representações da natureza. Classificação dos fragmentos 

levantados em sete categorias: 

1-Integração com a natureza; 

2-comparação das personagens com animais; 

3-mistura de espécies ou de gênero no mesmo corpo-híbrido; 

4-a natureza como mediadora das relações entre os personagens; 

5-composição do corpo da personagem com elementos da natureza; 

6-elementos da natureza como metáfora dos sentimentos e emoções das 

personagens. 

Reflexão sobre essas formas de representação.  

 

BOLSISTA 

FAPERGS-PROBIC 

OBJETIVO 

Em Avalovara, de 

Osman Lins,  percebe-

se uma integração de 

todos os seres, em 

harmonia na 

organização do mundo 

criado.  Humanos e não 

humanos se misturam 

em buscas e 

cruzamentos na 

repetição de ciclos do 
jogo em espiral da vida.  

CONCLUSÃO  

PARCIAL 
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