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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:   

UCCF – 6344 -  Prosa de ficção – séculos XX e XXI  

Carga Horária Total da UC:  

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

 Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 60h 

Professor(a) Responsável:  

Profª. Drª. Mirhiane Mendes de Abreu 

Contato: 

mirhiane.abreu@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1 

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras 

OBJETIVOS  

GERAIS: O objetivo da disciplina é pensar a experiência do indivíduo no espaço urbano a partir de 

narrativas que inscrevem tal experiência em específicas temporalidades.  A discussão acompanhará o 

trajeto de personagens a fim de perceber o papel do narrador e suas formas de relato, bem como a 

representação de múltiplas  identidades na narrativa brasileira. 

 

ESPECÍFICOS: 

Analisar a presença da cidade na narrativa brasileira do modernismo à contemporaneidade.  

Compreender a ideia de centro e periferia na obra de ficção.  

Observar eixos temáticos e identitários relacionados à cidade e à ficção. 

 

EMENTA: 

A partir de conceitos fundamentais da narrativa (personagem, tempo, espaço, narrador e narração), a 
disciplina almeja discutir as possíveis relações entre a prosa de ficção brasileira, temas identitários e a 
cidade.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. A cidade, a modernidade e o modernismo no Brasil: Mário de Andrade  

2.      A errância e as tramas do sertão para a cidade: Graciliano Ramos e Clarice Lispector 

3.      Concepções de real e explorações da subjetividade no espaço urbano contemporâneo: 

3.1- A mulher e a questão do negro no Brasil: Carolina Maria de Jesus  
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3.2- Deslocamentos urbanos: Luís Ruffato 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 Atividades Síncronas: 23h 
 (Sextas-feiras, das 14h30 às 16h30 (vespertino) e das 19h30 às 21h30 (noturno)  

- Análises e discussão de textos;  

- Apresentação, por parte dos alunos, das atividades (leitura, pesquisas em bases bibliográficas 

digitais, sites específicos do tema etc.) e/ou exercícios propostos pela docente.    

 
 

 Atividades Assíncronas: 37h 

 Leitura de textos; elaboração de resumos e fichamentos;  

 Atividades práticas; relatório de visitas virtuais a sites/portais sobre o tema indicado pela docente, 

individualmente ou em duplas. 

 Atividades de estudo em grupo 

 

 

 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
Progressiva – através de relatórios de leitura e 
debates 
Pontual – estudo monográfico sobre um dos temas do 
conteúdo programático 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 
ALVES, Ida. “Em torno da paisagem: literatura e geografia em diálogo interdisciplinar”. In: Revista 

da Anpoll.  v. 1, n. 35 (2013). Disponível em:  https://anpoll.emnuvens.com.br/revista/article/view/650  

 COLLOT, Michel. “Pontos de vista sobre a percepção de paisagens”. In: ALVES, Ida; 

NEGREIROS, Carmem; LEMOS, Masé (orgs). Literatura e paisagem em diálogo. Rio de Janeiro: 

Edições Makunaima, 2013. Disponível em: 

http://www.edicoesmakunaima.com.br/images/livros/literatura_epaisagem.pdf 

**Os alunos podem buscar as edições mais acessíveis das obras literárias abaixo: 

ANDRADE, Mário. “Atrás da Catedral de Ruão”.  

_______. Macunaíma. 

LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. 

JESUS, Carolina Maria de. Quarto de despejo. 

RAMOS, Graciliano. Vidas secas.  

RUFFATO, L. Estive em Lisboa e pensei em você.  

 

https://anpoll.emnuvens.com.br/revista/issue/view/36
https://anpoll.emnuvens.com.br/revista/article/view/650
http://www.edicoesmakunaima.com.br/images/livros/literatura_epaisagem.pdf
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Complementar: 

BARBOSA, João Alexandre. As ilusões da modernidade. São Paulo: Perspectiva, 1986. 

COMPAGNON, Antoine. Os cinco paradoxos da modernidade. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 

2003. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2011. 

 
 

DOCENTES PARTICIPANTES   

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Profª. Drª. 

Mirhiane Mendes 

de Abreu 

Letras Doutora (pós-

doutorado) 

40h DE Total: 60h 

ADE: 52h 

     

     

 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

Opção de organização semanal 

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020 

Semanas Atividades e carga horária  
Horas 
/semana 

03 a 08/08 
 

 Encontro síncrono pelo Google Meet:  7 de agosto (2h) 

 Estudo do texto “Pontos de vista sobre a percepção de paisagens”, 
de Michel Collot. 

 Análise do conto “Atrás da Catedral de Ruão”, de Mário de 
Andrade 

 Atividades assíncronas: realização de leituras para aulas (2h) 

 Visita ao site www.modernismo.pt  Seção “revistas” (1h) 
 

 
5h 

10 a 15/08 
 Encontro síncrono pelo Google Meet:  14 de agosto (2h) 
- Estudo do tema A cidade, a modernidade e o modernismo no Brasil: 
Mário de Andrade  

 Análise de Macunaíma, de Mário de Andrade (parte I) 

 Atividades assíncronas: realização de leituras para aulas (2h)) 

 Visita ao site www.modernismo.pt  Seção “exposições” (2h) 
 

6h 

17 a 22/08 
 Encontro síncrono pelo Google Meet:  21 de agosto (2h) 
- Estudo do tema A cidade, a modernidade e o modernismo no Brasil: 
Mário de Andrade  

 Análise de Macunaíma, de Mário de Andrade (parte II) 

 Atividades assíncronas: realização de leitura para aulas (3h)) 

  

5h 

http://www.modernismo.pt/
http://www.modernismo.pt/
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24 a 29/08 
 Encontro síncrono pelo Google Meet:  28 de agosto (2h) 

- Estudo do tema A errância e as tramas do sertão para a cidade: Graciliano 
Ramos e Clarice Lispector (Parte I – Graciliano Ramos) 

 Análise de Vidas secas, de Graciliano Ramos  

 Atividades assíncronas: realização de leituras para aulas (3h) 

 Visita ao site Projeto Portinari  http://www.portinari.org.br/ (2h) 

 

7h  

31/08 a 05/09 
 Encontro síncrono pelo Google Meet:  4 de setembro  (2h) 

- Estudo do tema A errância e as tramas do sertão para a cidade: Graciliano 
Ramos e Clarice Lispector (Parte II – Clarice Lispector) 

 Análise de. A hora da estrela, Clarice Lispector 

 Atividades assíncronas: realização de leituras para aulas (2h) 

 Assistir ao filme “A hora da estrela” e preparação de relatório 
comparativo filme/ livro  

 https://www.youtube.com/watch?v=MBxAMJvSip0 (2h) 
 

6h 

07 a 12/09 
 Encontro síncrono pelo Google Meet:  11 de setembro  (2h) 

- Estudo do tema Concepções de real e explorações da subjetividade no 
espaço urbano contemporâneo: 

Parte 1. A mulher e a questão do negro no Brasil: Carolina Maria de 
Jesus 

 Análise de. Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus 

 Atividades assíncronas: realização de leituras para aulas (2h) 

 Assistir ao documentário “Centenário de Carolina Maria de Jesus” 
e preparação de relatório. Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=yaXeesG6C5o (3h) 

  

7h 

14 a 19/09 
 Encontro síncrono pelo Google Meet:  11 de setembro  (2h) 

- Estudo do tema Concepções de real e explorações da subjetividade no 
espaço urbano contemporâneo: 

Parte 2. 3.2- Deslocamentos urbanos: Luís Ruffato 

 Análise de Estive em Lisboa e lembrei de você.  

 Atividades assíncronas: realização de leituras para aulas (3h) 
 

5h 

21 a 26/09 
 Encontro síncrono pelo Google Meet:  18 de setembro  (2h30) 

- Estudo de COMPAGNON, Antoine. Os cinco paradoxos da modernidade. 
Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2003. 
Leitura domiciliar: 3h 

5h30 

28/09 a 03/10 
 Encontro síncrono pelo Google Meet:  3 de outubro (2h30) 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2011. 
Leitura domiciliar: 3h 

5h30 

05/10 a 10/10 
Encontro síncrono pelo Google Meet:  09 de outubro 9 (2h) 
Entrega de trabalho em grupo - estudo monográfico sobre um dos 
temas do conteúdo programático. 

Preparação de trabalho em grupo (4h) 

6h 

http://www.portinari.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=MBxAMJvSip0
https://www.youtube.com/watch?v=yaXeesG6C5o
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10/10 a 17/10 
Encontro síncrono pelo Google Meet:  16 de outubro  (2h)  

Avaliação da disciplina pelos alunos 

2h 

Total de horas em ADE 60h 

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

 

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

 

 


