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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. 

 

Nome da Unidade Curricular:   
IEL I – INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS LITERÁRIOS I (vespertino e noturno – turma A)  
Número: 2993 

 

Carga horária total da UC:  

 Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 8h00 

 Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 52h30 

Professora Responsável: Leila de Aguiar Costa 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1º 

Objetivos  
 
Gerais  
 Será objetivo desta disciplina compreender os modos pelos quais a linguagem e a invenção 

literárias são trabalhadas nos gêneros lírico, dramático e narrativo. Para tanto, percorrer-se-á um 
corpus variado de autores e de motivos, do século XVI ao século XXI, procurando traçar um amplo 
panorama do fazer literário. 
 
Específicos:  
A disciplina procurará refletir sobre o que seria a literatura e, por isso mesmo, sobre o que seria o 

objeto literário. Para tanto, circulará por motivos como linguagem, mimesis, diegesis, ficção, 
gênero, autor, leitor, personagem, entre outros. Em um segundo momento, e a partir de tais 
motivos, será lida e analisada uma diversificada produção literária, com o intuito de (re)constituir 
para o texto literário, em sua filiação teórico-poética e seus temas correlatos, sua pertença a 

determinado gênero ─ lírio, épico, dramático, narrativo. 
 
Ementa:  

Apresentação e discussão dos conceitos fundamentais de teoria e análise da obra literária, no 
que diz respeito aos gêneros lírico, épico e dramático. Abordagem de tais conceitos na prática 
pedagógica relativa ao ensino de literatura.  

 
Conteúdo programático: 
1. O estatuto da Literatura e do objeto literário 

2. Adentrar ao texto literário: o livro, o leitor 
3. O épico e a epopeia 
4. A poesia, entre tradição e desinvenção 
5. A narrativa, a narrativa breve e alguns de seus conceitos-chave 
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Metodologia de Ensino:  

 Encontro síncrono via Google Meet e/ou Zoom, para discussão entre docente e discentes 

a partir da visualização da aula gravada, encaminhada com antecedência. 
Duração de 1 (uma) hora, às quartas-feiras, vespertino (14h-15h) e noturno (19h30-
20h30) 

 

 Atividades Assíncronas 

 Via Plataforma de suporte (Google Classroom) 

    Tais atividades se organizarão da seguinte maneira 

 
1. Visualização da aula gravada e disponibilizada antecipadamente na 

Plataforma Google Classroom; a ser visualizada semanalmente, segundo o 
cronograma que se segue:  

1ª. (de 05 de agosto): aula expositiva com (re)apresentação dos envolvimentos teórico-temáticos da 
disciplina; 

2ª. (de 12 de agosto): aula expositiva sobre o tema O estatuto do objeto literário, com projeção de 
documentos em diversos formatos; 

3ª. (de 19 de agosto): aula expositiva sobre o tema  Adentrar ao texto literário: o livro, o leitor, com 
projeção de documentos em diversos formatos; 

4ª. (de 26 de agosto): aula expositiva sobre o tema Adentrar ao texto literário: o livro, o leitor, com projeção 
de documentos em diversos formatos;  

5ª. (de 02 de setembro): aula expositiva sobre o tema O épico, a epopeia, com projeção de documentos em 
diversos formatos; 

6ª. (de 09 de setembro): aula expositiva sobre o tema O épico, a epopeia, com projeção de documentos em 
diversos formatos; 
  
7ª. (de 16 de setembro): aula expositiva sobre o tema A poesia, entre tradição e invenção, com projeção de 
documentos em diversos formatos; 
 
8ª. (de 23 de setembro): aula expositiva sobre o tema A poesia, entre tradição e invenção, com projeção de 

documentos em diversos formatos; 
 
9ª.  (de 30 de setembro):  aula expositiva sobre o tema A narrativa, a narrativa breve e alguns de seus 

conceitos-chave, com projeção de documentos em diversos formatos, previamente disponibilizados na 
Plataforma Google ClassRoom 

 
10ª. (de 7 de outubro): aula expositiva sobre o tema A narrativa, a narrativa breve e alguns de seus 
conceitos-chave, com projeção de documentos em diversos formatos; 

 
11ª.  (de 14 de outubro):  aula expositiva final, com apresentação de breve panorama sobre  questão dos 

gêneros ─ ou “modos” ─ literários. 

 

 
2. Leitura de textos disponibilizados na Plataforma Google Classroom; 
3. Audição da série I. O literário: 10 podcasts intitulados Literaturando e 

disponibilizados na Plataforma Google Classroom; compõem-se da leitura de 
extratos textuais emprestados de fontes primárias e secundárias, e de 
comentários gerais, sobre os motivos do Conteúdo Programático;  

4. Audição da série II. Artes poéticas modernas e contemporâneas: 10 podcasts 
disponibilizados na Plataforma Google Classroom; compõem-se da leitura de 
fontes primárias dos séculos XIX, XX e XXI que põem em cena o fazer literário 
em sua diversificada acepção. 
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5. Elaboração de três comentários: 1(hum) sobre uma aula, 1(hum) sobre 
podcast da série I e 1 (hum) sobre podcast da série II 

6. Elaboração de 1 (uma) avaliação da disciplina transcorrida em ambiente 
remoto 

 
Descritivo das leituras a serem feitas e/ou ouvidas:  
 
1. Leitura das seguintes fontes primárias: 
* Os Lusíadas de Camões (canto VI) 
* Poemas de Sá de Miranda, de Violante do Céu e de Manoel de Barros  
* Conto “José Matias”, de Eça de Queirós  
* A Arte, de Théophile Gautier 
* Carta do vidente (extratos), de Arthur Rimbaud 
* Prefácio a “Un coup de dés” 
* Para ser dito nos funerais dos poetas (extratos), Saint-Pol-Roux  
* Alguns nãos (extratos), Ezra Pound 
* Manifesto Anti-Dantas (extratos), José Almada Negreiros 
* Fragmento 298/Livro do Desassossego, Fernando Pessoa 
* Arte Poética, Vicente Huidobro 
* A Teoria das Cores, Herberto Helder 
* A revolta das palavras, José Paulo Paes 
 
2. Leitura das seguintes fontes secundárias: 
* PLATÃO. A República (extratos) 
* ARISTÓTELES. Poética (extratos) 
* Wolfgang ISER, “Os atos de fingir ou o que é fictício no texto ficcional” (extratos)  
* Antoine COMPAGNON. O demônio da teoria (extratos) 
* T. TODOROV. A noção de gênero (extratos)  
* Julio CORTÁZAR. Alguns aspectos do conto (extratos) 
 
 

Metodologia de Avaliação:  
Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
 
Para atingir ao critério “cumprido”, o aluno deverá entregar TRÊS comentários: 1 (hum) 
comentário sobre uma ou duas aulas síncronas (ou a partir da visualização de sua gravação); 1 

(hum) comentário sobre uma rubrica da série I de podcasts intitulada Literaturando; 1 (hum) 
comentário sobre uma rubrica da série II de podcasts intitulada Poeticâncias.  
Cada comentário deve ter de 1 (uma) a 2 (duas) páginas, em formato Word Times New Roman 
12, entrelinha 1,5; configuração da página: superior 2,5/inferior 2,5/esquerda 3,0/ direita 3,0. 

Desses comentários devem constar, além de dúvidas, inquietações, interrogações reflexivas, 
referências aos textos mobilizados pelo docente nas aulas síncronas (gravadas e disponibilizadas 
nas Plataformas) e aqueles lidos e/ou ouvidos pelo discente nas atividades assíncronas 

(igualmente disponibilizados nas Plataformas). É igualmente bem-vinda a convocação de 
repertório individual do aluno que dialogue com aquele proposto pela disciplina.  
Os três comentários devem ter página de rosto, com logotipo da Unifesp, nome do aluno, turno, 
e-mail.  

 
Prazo máximo para entrega dos comentários: dia 07/10/2020 
 

Do aluno igualmente se solicitará uma atividade optativa: avaliação da disciplina em ambiente 
virtual: entrega em 16/10 
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Referências bibliográficas - livros, ebooks e sites: 

ARISTÓTELES. Poética. São Paulo: Abril Cultural, s.d. [Google Drive da disciplina] 

CANDIDO, Antônio. O estudo analítico do poema. São Paulo: Humanitas, 2006 [Google Drive da 
disciplina] 

_________________ . Direito à literatura. Vários Escritos. São Paulo/Rio de Janeiro: Duas 

Cidades/Ouro Azul, 2004 [Google Drive da disciplina]  

CARRASCOZA, João Anzanello. Conto-riacho. Acessível em 
http://www.bpp.pr.gov.br/Candido/Pagina/Especial-Capa-conto [Google Drive da 

disciplina] 

COELHO, Marcelo. Poesia e matéria. In: NOVAES, Adauto (org.). Poetas que pensaram o mundo. 
São Paulo: Cia das Letras, 2005, pp.389-419 

COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1999. 

[https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4423380/mod_resource/content/1/demonio%
20da%20teoria%20.pdf]  

CORTÁZAR, Julio. Alguns aspectos do conto. Valise de cronópio. São Paulo: Perspectiva, 2006 
[Google Drive da disciplina] 

CULLER, Jonathan. Teoria literária. Uma introdução São Paulo: Beca Produções Culturais, 1999. 

https://teoliteraria.files.wordpress.com/2013/09/culler-literaria.pdf 
[Google Drive da disciplina] 

ECO, Umberto. «Entrando no bosque», in: Seis passeios pelos bosques da ficção. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2006, p. 7-31 
[https://grad.letras.ufmg.br/arquivos/monitoria/Capitulo 2] 

GENETTE, Gérard. Voz. Discurso da narrativa. Tradução de Fernando Cabral Martins. Lisboa: 

Vega: 1995, p. 211-260 

________________ . Ordem. Discurso da narrativa. Lisboa: Arcádia, 1979 [Google Drive da 
disciplina] 

________________ . Fronteiras da narrativa. Barthes, Roland et alii. Análise estrutural da 

narrativa. Rio de Janeiro: Vozes, 2009 
[https://joaocamillopenna.files.wordpress.com/2015/03/genette-fronteiras-da-
narrativa.pdf] 

ISER, Wolfgang. Os atos de fingir ou o que é fictício no texto ficcional. LIMA, Luis Costa (org.). 
Teoria da literatura em suas fontes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002 [Google 
Drive da disciplina] 

KAYSER, Wolfgang. «Conceitos fundamentais do verso», in: Análise e interpretação da obra 

literária. Coimbra: Arménio Amado, 1985, p. 81-101 
[https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4505429/mod_resource/content/2/AN%C3%81
LISE%20E%20INTERPRETA%C3%87%C3%83O%20DA%20OBRA%20LITER%C3%81RIA.pdf] 

PLATÃO. A República. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, s.d.  [Google Drive da disciplina] 

PIGLIA, Ricardo. Teses sobre o conto. Formas breves. São Paulo: Cia das Letras, s.d. [Google Drive 
da disciplina] 

POUND, Ezra. ABC da literatura. São Paulo: Cultrix, 2006 [Google Drive da disciplina] 

REIS, Carlos. Dicionário de narratologia. Coimbra: Almedina, 1978 [Google Drive da disciplina] 
WOOD, James. Como funciona a ficção. São Paulo: Cosac&Naify, 2011 
[https://pt.scribd.com/doc/296611289/WOOD-James-Como-funciona-a-ficcao] 
 
 

http://www.bpp.pr.gov.br/Candido/Pagina/Especial-Capa-conto
https://teoliteraria.files.wordpress.com/2013/09/culler-literaria.pdf
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DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Leila de Aguiar 

Costa 

Letras Pós-doutora RDIDP Dedicação 

exclusiva 

 

 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020  

Opção de organização semanal 

 

Semanas Atividades e carga horária  Horas 
/semana 

03-09/08 
Encontro síncrono pelo GoogleMeet e/ou Zoom:  1h00 (data: 05/08/20) 
Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h00 

Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
Tempo destinado à audição de podcasts: 0h30 
Tempo destinado à realização das atividades e elaboração de dúvidas, 

inquietações: 1h00 
 

 

 
 

 
5h00 

10-16/08 
Encontro síncrono pelo GoogleMeet e/ou Zoom: 1h (data: 12/08/20) 
Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h00 
Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 

Tempo destinado à audição de podcasts: 0h30 
Tempo destinado à realização das atividades e elaboração de dúvidas, 
inquietações: 1h00 

 

5h00 

17-23/08 
Encontro síncrono pelo GoogleMeet e/ou Zoom: 1h (data: 19/08/20) 
Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h00 
Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
Tempo destinado à audição de podcasts: 0h30 

Tempo destinado à realização das atividades e elaboração de dúvidas, 
inquietações: 1h00 

 

5h00 

24-30/08 
Encontro síncrono pelo GoogleMeet e/ou Zoom: 1h (data: 26/08/20) 
Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h00 
Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
Tempo destinado à audição de podcasts: 0h30 

Tempo destinado à realização das atividades e elaboração de dúvidas, 
inquietações: 1h00 

 

5h00 

31 de agosto- 

06/09 

Encontro síncrono pelo GoogleMeet e/ou Zoom: 1h (data: 02/09/20) 

Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h00 
Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
Tempo destinado à audição de podcasts: 0h30 
Tempo destinado à realização das atividades e elaboração de dúvidas, 

inquietações: 1h00 

 

5h00 
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07-13/09 
Encontro síncrono pelo GoogleMeet e/ou Zoom: 1h (data: 09/09/20) 
Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h00 
Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 

Tempo destinado à audição de podcasts: 0h30 
Tempo destinado à realização das atividades e elaboração de dúvidas, 
inquietações: 1h00 

 

5h00 

14-20/09 
Encontro síncrono pelo GoogleMeet e/ou Zoom: 1h (data: 16/09/20) 
Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h00 
Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
Tempo destinado à audição de podcasts: 0h30 

Tempo destinado à realização das atividades e elaboração de dúvidas, 
inquietações: 1h00 

 

5h00 

21-27/09 
Encontro síncrono pelo GoogleMeet e/ou Zoom: 1h (data:23/09/20) 

Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h00 
Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
Tempo destinado à audição de podcasts: 0h30 

Tempo destinado à realização das atividades e elaboração de dúvidas, 
inquietações: 1h00 
 

5h00 

28 de setembro-

04/10 

Encontro síncrono pelo GoogleMeet e/ou Zoom: 1h (data: 30/09/20) 
Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h00 

Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
Tempo destinado à audição de podcasts: 0h30 
Tempo destinado à realização das atividades e elaboração de dúvidas, 
inquietações: 1h00 

 

5h00 

          05-11/10 
Encontro síncrono pelo GoogleMeet e/ou Zoom: 1h (data: 07/10/20) 
Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h00 
Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 

Tempo destinado à audição de podcasts: 1h00 

 

4h30 

12-18/10 
Encontro síncrono pelo GoogleMeet e/ou Zoom: 1h00 (data: 14/10/20) 
Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h00 

Tempo destinado à avaliação da disciplina: 1h00 
 

3h00 

Total de horas em ADE 52h30* 

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. 
 

 


