G1 - Confira dicas sobre o livro 'O Auto da Barca do Inferno' - notícia...

1 de 3

http://g1.globo.com/vestibular-e-educacao/noticia/2010/11/confira-dica...

10/11/2010 07h00 - Atualizado em 10/11/2010 07h16

Confira dicas sobre o livro 'O Auto da Barca do Inferno'
Escrita há 500 anos, obra ainda traz temas atuais.
G1 traz série de vídeos com resumos de títulos que caem no vestibular.
Do G1, em São Paulo
imprimir

« dê sua nota

Fernando Marcílio, professor de literatura do Anglo, dá dicas sobre o livro “O Auto da Barca do Inferno.”
A partir desta quarta-feira (10), G1 traz uma série de vídeos com dicas sobre as principais obras literárias exigidas pelos vestibulares.
Apesar de ter sido escrita há 500 anos, segundo o professor, os temas abordados na obra de Gil Vicente ainda permanecem atuais. Um dos
pecados que são punidos, na trama, é o da corrupção.
Na história, há duas barcas, a que tem o anjo e vai para o céu, e a que o diabo e vai para o inferno. Vão para o céu os virtuosos e, para o inferno,
os pecadores. Há uma ideologia católica muito explícita no texto, segundo Marcílio.
Confira mais dicas na aula em vídeo.
Veja vídeos de Vestibular e Educação

Links Patrocinados
Curso de Hebraico

Aprender Hebraico em 9 meses Aulas online de Israel.
www.eteacherhebrew.com
Livros com Descontos

Descontos de até 70% nas compras nas melhores Livrarias. Aproveite!
ClubeUrbano.GROUPON.com.br/Livros
Licenciatura em Pedagogia

Curso com Estágios Supervisionados Una Teoria e Prática
www.fumec.br/Pedagogia
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Link
Seu nome
Seu e-mail
Enviar para
Comentário 140 caracteres

Verificação de segurança
Atualizar imagem
Digite os caracteres ao lado para enviar

Seu Nome
Seu E-mail
Cidade onde reside
UF
Gênero
M
F
Assunto
Mensagem

atualizar imagem
Digite as palavras ao lado para enviar sua matéria
enviar mensagem
Seu voto foi efetuado com sucesso
escreva seu comentário
fechar
Seu nome
Ao enviar qualquer comentário às notícias, o usuário declara-se ciente e aceita integralmente o termo de uso.
Seu comentário 300caracteres
Digite as letras ao lado

enviar comentário

Login Para enviar seu comentário, é preciso ser cadastrado na Globo.com
fechar
Login / E-mail
usuario e senha não conferem
Senha
enviar
Esqueci minha senha
Não sou cadastrado na Globo.com » Quero me cadastrar agora
Seu comentário foi enviado e aguarda aprovação.
escrever novo comentário
comentários Não perca tempo e seja o primeiro a comentar esta notícia.
escrever comentário « voltar para a matéria
Comentários encerrados.
Não é mais possível comentar nesta matéria.
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mais comentários
voltar ao topo
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