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Introdução
Jorge Andrade utilizava de sua memória emotiva para criar personagens mais reais, muitas
vezes, se espelhando em pessoas da própria família e em grandes acontecimentos políticos
e sociais de nosso país, privilegiando mais a sociedade paulista, passando por questões
psicológicas, familiares, históricas, sociais, com uma dramaticidade sem igual, que jamais foi
reproduzida por outros autores brasileiros. Após pesquisas realizadas em livros que falam
sobre as obras de Jorge Andrade, foram encontrados poucos estudos sobre a peça "Pedreira
das Almas", o que motivou a proposta deste trabalho à análise de umas das personagens
principais desta peça: a matriarca Dona Urbana.
Objetivo
O objetivo deste trabalho é analisar o discurso produzido pela personagem Urbana da peça
"Pedreira das Almas", estudando a forma como se constitui o seu ethos e como esta se
relaciona com as personagens mais próximas, principalmente, com a filha.
Metodologia
O corpus deste trabalho é a peça "Pedreira das Almas", de Jorge Andrade, mais
especificamente a análise das falas da personagem Urbana, em seu diálogo com as demais
personagens. Para que se atinja ao objetivo, foram feitas leituras e fichamentos dos textos
críticos e teóricos, bem como a leitura da peça, todos amplamente discutidos com a
professora orientadora.
Resultados
O presente trabalho encontra-se em seu início, mais propriamente na análise dos primeiros
poemas selecionados. Os resultados parciais serão apresentados no ENIC.
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