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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:   
6352 – Aspectos da Literatura Moderna e Contemporânea (UCLE) 

 

Carga Horária Total da UC:  

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

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

Professor(a) Responsável:  

Rodrigo Soares de Cerqueira 

Contato: 

rodrigo.cerqueira@unifesp.br 

Ano Letivo:  2020 Semestre: 1 

Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de Letras 

OBJETIVOS 

GERAIS: Discutir, através da análise de duas obras de ficção, o gênero distopia. 

ESPECÍFICOS: Estudar, junto com uma bibliografia auxiliar, Admirável mundo novo, de Aldous Huxley, 

e Jogoz vorazes, dirigido por Gary Ross e por Francis Lawrence. 

 

EMENTA 

A disciplina visa apresentar e discutir, através de um panorama mais amplo ou de recorte(s) 

específico(s), questões e aspectos fundamentais de modernidade e contemporaneidade, 

notadamente de modernidade e contemporaneidade literárias: autonomização nas esferas 

artística, religiosa, social e política; pluralismo de valores; fragmentação e perspectivação de 

experiência e representação; consciência crítica e ruptura com a tradição; (sobre)valorização de 

presente e futuro; imperativo da criação original e da invenção de novos modelos estéticos; 

constituição do sujeito entre ideal de emancipação e consciência de clivagem ou dilaceramento; 

aceleração tecnológica e subjugação ou modelagem do objeto natural em sua relação recíproca 

com desenvolvimentismo econômico e maquinismos tecnológico e industrial; indiferença de 

valores, crise da modernidade e volta (nostálgica) a formas tradicionais e seus avatares. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Leitura e discussão de: 

1) Admirável mundo novo, de Aldous Huxley (1935); 
2) Jogoz vorazes, de Gary Ross (2012) e Francis Lawrence (2013, 2014 e 2015); 
3) bibliografia de apoio. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 Atividades Síncronas: 
Observação: devem ocorrer no mesmo dia da semana previsto na grade presencial 
 
Reuniões no Google Meet: a única atividade síncrona sugerida é uma reunião via Google Meet de uma hora 
por semana. Essa reunião não consistirá em aula, mas em espaço de acompanhamento das dúvidas dos (as) 
alunos(as). Consiste em acompanhamento: (i) respostas a dúvidas de diversas ordens, desde atividades 
propostas a questões inerentes à leitura dos textos; (ii) conversas sobre a confecção do trabalho final; (ii) 
informes diversos. O total de carga horária para esta atividade é de 10h00 (dez horas).  
 

 Atividades Assíncronas: 
 
Todas as demais atividades vinculadas à UC serão desenvolvidas de modo assíncrono, a saber:  

 
a) Visualização de aula gravada. Todas as aulas serão gravadas em vídeo pelo docente responsável e 
postadas como material na sala virtual do Google Classroom. Desta forma, toda aula expositiva do 
docente poderá ser assistida no momento que o(a) aluno(a) julgar mais apropriado. O tempo de 
visualização da aula será de 30 minutos, tempo correspondente ao tempo de aula gravada. O total de 
horas destinado a essa atividade é de 5h00 (cinco horas).  
 
b) Tempo destinado à leitura de textos e visualisação dos filmes. Para além do livro e dos filmes que 
serão trabalhados, há ainda textos teóricos para leitura. Os textos serão disponibilizados como 
material no Google Classroom. O tempo destinado a essa atividade como um todo é de 3h00. O total 
de horas destinado a esta atividade é de 30h (vinte e cinco horas). 
  
c) Tempo destinado à realização do trabalho final. Como forma de avaliação final, será cobrado um 
pequeno ensaio em que o(a) aluno(a) analise algum aspecto de um objeto cultural pertencente ao 
gênero distopia. Como a confecção do trabalho não depende da totalidade do conteúdo 
programático, mas do método exposto, ele será desenvolvido ao longo do se mestre, a começar 
depois de três semanas, com acompanhamento dos resultados pela reuniões semanais no 
GoogleMeet. O total de horas destinado a esta atividade é de 7h (sete horas).  

 
 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
 
De modo a que o(a) aluno(a) obtenha o resultado de cumprido, será cobrado, ao fim do semestre, um 
pequeno ensaio interpretativo em que se note uma reflexão sobre o gênero estudado. 
 



                            UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

              ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

                                                             EFLCH – Campus Guarulhos 

                              
Plano de Ensino para as UCs realizadas por meio de Atividades Domiciliares Espe ciais (ADE) 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

FOSTER, Hal. O retorno do real. São Paulo: Cosac Naify, 2014.  
SAID, Edward. Humanismo e crítica democrática. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.  
SOUZA, Roberto Acízelo de (Org.). Uma ideia moderna de literatura. Textos seminais para os estudos 

literários (1688-1922). Chapecó: Argos, 2011 . 
FOUCAULT, Michel, “Outros espaços”, in Estética: literatura e pintura, música e cinema. Rio de Janeiro: 

Forense, 2013. 
FRANCISCO, Rafael, “Entre a crítica, o público e o autor: construção de sentido e crítica social em Brave New 

Word by Aldous Huxley”. Resgaste. Vol. XXII, n. 28 - Jul./Dez., 2014. 
HOBSBAWN, Eric, “A invenção das tradições”, in HOBSBAWN, Eric et elli. A invenção das tradições. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1984. 
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P.S: Haverá ainda alguma alteração na bibliografia de apoio. 
 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Rodrigo Soares de 

Cerqueira 

Letras Doutor DE 60hrs 

 

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 

 

06/08 

 Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00  

 Tempo destinado à visualização da aula gravada: 30min  
 Tempo destinado à leitura dos textos: 3h00 

 

 
4h30 

 

13/08 

 Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00  
 Tempo destinado à visualização da aula gravada: 30min  

 Tempo destinado à leitura dos textos: 3h00 
 

 
4h30 

 

20/08 

 Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00  

 Tempo destinado à visualização da aula gravada: 30min  

 Tempo destinado à leitura dos textos: 3h00 
 

 
4h30 
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27/08 

 Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00  

 Tempo destinado à visualização da aula gravada: 30min  
 Tempo destinado à leitura dos textos: 3h00  

 Tempo destinado à realização do trabalho final: 1h00 
 

 

 
5h30 

 

03/09 

 Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00  

 Tempo destinado à visualização da aula gravada: 30min  

 Tempo destinado à leitura dos textos: 3h00  

 Tempo destinado à realização do trabalho final: 1h00 
 

 
 

5h30 

 

10/09 

 Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00  

 Tempo destinado à visualização da aula gravada: 30min  
 Tempo destinado à leitura dos textos: 3h00  

 Tempo destinado à realização do trabalho final: 1h00 
 

 
 

5h30 

 

17/09 

 Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00  

 Tempo destinado à visualização da aula gravada: 30min  

 Tempo destinado à leitura dos textos: 3h00  

 Tempo destinado à realização do trabalho final: 1h00 
 

 
 

5h30 

 

24/09 

 Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00  

 Tempo destinado à visualização da aula gravada: 30min  
 Tempo destinado à leitura dos textos: 3h00  

 Tempo destinado à realização do trabalho final: 1h00 
 

 

 
5h30 

 

01/10 

 Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00  

 Tempo destinado à visualização da aula gravada: 30min  

 Tempo destinado à leitura dos textos: 3h00  

 Tempo destinado à realização do trabalho final: 1h00 
 

 
 

5h30 

 

08/10 

 Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00  

 Tempo destinado à visualização da aula gravada: 30min  
 Tempo destinado à leitura dos textos: 3h00  

 Tempo destinado à realização do trabalho final: 1h00 
 

 

 
5h30 

Total de horas em ADE 52h 

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


