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PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e qual 
carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada 
por sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades propostas. 

 

UNIDADE CURRICULAR:   

UCFB - 2993 - [LET] INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS LITERÁRIOS I - 1 Semestre (turma B) 

Carga Horária Total da UC: 60 horas 

 Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 8 horas 

 Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 52 horas 
 

Professor(a) Responsável:  

Gustavo Scudeller 

Contato: 

gscudeller@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1º   

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras 

OBJETIVOS 

GERAIS: 

 oferecer ao aluno um primeiro contato com os Estudos Literários 

 introduzi-lo à compreensão da teoria dos gêneros 

 discutir noções fundamentais de análise e interpretação literária 

 desenvolver o senso crítico 

 ampliar o repertório de leituras críticas, teóricas e literárias do aluno  

 

ESPECÍFICOS: 

Ao longo das atividades, serão discutidas as seguintes noções, de maneira mais pontual e reiterada: 

 intenção, significação e sentido na leitura e interpretação da obra literária 
 o fenômeno da mímesis: realidade, ficção e catarse 

 a teoria clássica dos efeitos pretendidos: instruir, agradar, comover  

 diferenças entre narrador, eu-lírico e personagens 
 

EMENTA: A disciplina visa oferecer ao aluno um contato introdutório com os Estudos Literários, a partir da 
leitura de textos teóricos, críticos e literários. O objetivo é familiarizar o aluno com os métodos e as práticas 
de leitura, interpretação e estudo acadêmico da literatura. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

As discussões se darão em torno dos seguintes temas: 
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 O que é literatura e o que são os estudos literários? 

 A teoria dos três gêneros tradicionais (épica, drama e lírica) e o romance 

 Diferenças entre poesia e prosa 

 A análise literária: comentário, análise e interpretação 

 Diferenças entre crítica, sentido e valor 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 Atividades Síncronas: 

 às quartas-feiras, das 14h às 15h30 (p/ o vespertino) e das 19h às 20h30 (p/ o noturno) 
 encontros para discussão de textos, a partir de leituras prévias via Google Meet 

 

 Atividades Assíncronas: 
 leitura de textos a partir de roteiros/questionários de discussão 

 acompanhamento de vídeos, textos e postagens com materiais de esclarecimento 

 produção de pequenos textos, glossários, fichamentos e retorno a questionários de leitura 

 realização de atividades quinzenais de avaliação (em 5 etapas) 
 

(*) As atividades serão todas orientadas e acompanhadas via Google Classroom, c/ 
acompanhamento das monitoras 

 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular:  

Será atribuído conceito “cumprido/não cumprido” aos alunos de acordo com os seguintes critérios: 

 participação nas atividades de leitura, discussão e redação  
 envolvimento com os conteúdos da disciplina 
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DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Gustavo Scudeller Letras Doutor Dedicação exclusiva 60 horas 
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Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

Organização semanal 

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020 

 

Semanas Atividades e carga horária  Horas 

/semana 
03 a 08/08 A teoria dos gêneros literários e a épica: 

 

- material: fragmento de “Retórica, poética e poesia”, de J. Culler, sobre 
gêneros literários + A epopeia de Gilgamesh (trechos) + “O mundo 
heroico”, de Octavio Paz 

- data do encontro (Google Meet): 5/8 

 

(*) Essa e as demais atividades observarão a seguinte distribuição de horas:  

- Leitura: 1h30 

- Vídeos e leitura de material de apoio: 30m 

- Realização de atividade: 1h30  

- Encontro síncrono pelo Google Meet, p/ discussão: 1h30 

 

 

 

 

5h 

10 a 15/08 A análise literária – comentário e interpretação + 1ª Atividade de avaliação 

 

- material: texto “Comentário e interpretação literária”, de Antonio 
Candido.  

- data de encontro e de entrega da atividade: 12/8 

5h 

17 a 22/08 A tragédia grega e o gênero dramático: 

 

- material: As Bacantes, de Eurípedes.  

- data de encontro: 19/8 

5h 

24 a 29/08 A poética clássica: mímesis, imitação e catarse + 2ª atividade de avaliação 

- material: Poética, de Aristóteles (trechos) 

- data de encontro e entrega de atividade: 26/8 

5h 

31/08 a 05/09 A poesia e o gênero lírico: 

 

- material: Li Po: “Lamento do guardião de fronteira” + Ezra Pound: 
fragmento III da Homenagem a Sextus Propércio + “Enterro no Leste”, 
Pablo Neruda 

- data do encontro: 2/9  

5h 
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07 a 12/09 A teoria do poema e as tarefas da crítica + 3ª atividade de avaliação 

 

- material: “O que é poesia?”, Mário Faustino 

- data do encontro e entrega da atividade: 9/9 

5h 

14 a 19/09 A análise literária — análise e discussão de um exemplo + Discussão geral 
sobre o trabalho final 

 

- material: “400 anos de Camões”, Gerardo Mello Mourão 

- data do encontro e discussão da atividade: 16/9 

5h 

21 a 26/09 O romance como modelo de prosa e ficção modernas: o anti -herói + 4ª 
atividade 

 

- material: fragmento inicial do Diário de um ladrão, de Jean Genet  

- data do encontro e entrega da atividade: 23/9 

5h 

28/09 a 03/10 Romance, realismo e individualismo burguês: 

 

- material: “O realismo e a forma romance”, de Ian Watt 

- data do encontro: 30/9 

5h 

05/10 a 10/10 Conversa sobre trabalho, discussões gerais e dúvida + entrega do trabalho 
final 

 

- data do encontro: 7/9 

5h 

10/10 a 17/10 Dia livre para preenchimento c/ outras atividades relevantes para a 
disciplina: exibição de vídeos, leituras, discussão ou participação em 
atividades conjuntas com professores de outras matérias do curso. Essa 
atividade pode ser alocada em qualquer outro dia acima, deslocando para 
frente as demais atividades da sequência do cronograma. 

 

-data do encontro: 14/10 

2h 

Total de horas em ADE 52h* 

19/10/2020 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 

*Observação: o número de horas indicado refere-se a Unidade Curricular de 60h, com duas aulas 
presenciais (8h) cumpridas antes da suspensão do calendário acadêmico em 16/03/2020. 
 
 


