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PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

 

UNIDADE CURRICULAR:  UC 6318 (UCLE /Domínio conexo) Literaturas em castelhano. Estudos 
temáticos (Teatro)  

 

Carga Horária Total da UC:  

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

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

Professor(a) Responsável:  

Joana de Fátima Rodrigues  

Contato: joanajrodrigues@gmail.com 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1º. 

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras – Espanhol  

OBJETIVOS 

GERAIS: Apresentar aos estudantes um panorama da literatura de língua espanhola, a partir da leitura, 
análise e interpretação de textos dramáticos (obras de teatro) produzidos em diferentes contextos 
históricos, sociais e geográficos. 

 

ESPECÍFICOS: ESPERA-SE que o estudante 

• se familiarize com a produção literária em língua espanhola; 

• construa estratégias de leitura, análise e interpretação de obras de teatro em língua estrangeira; 

• relacione a produção de textos dramáticos em língua espanhola aos contextos sócio-históricos dos 
países em que o espanhol é língua oficial; 

• relacione os procedimentos estéticos empregados na elaboração de uma peça de teatro a 
procedimentos utilizados em outras manifestações artísticas e culturais. 

 

EMENTA 

Estudo panorâmico das literaturas hispânicas, a partir da leitura, análise e interpretação de textos dramáticos 
produzidos nos diferentes países em que o espanhol é língua oficial, em distintos contextos sócio-históricos. 
Introdução às reflexões sobre o ensino e a aprendizagem da leitura do teatro hispânico na educação básica. 

 

• CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

• Estratégias de aproximação ao texto literário em língua estrangeira: a leitura, a análise e a 
interpretação; 

• O teatro infantil (Valle-Inclán): uma proposta literária para a educação/ sala de aula 
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• O teatro e a moralização dos costumes; 

• O teatro e a representação da violência; 

• O teatro e a dramatização dos problemas sociais. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

• Atividades Síncronas: 
Aulas expositivas e interativas, às quintas-feiras, nos períodos vespertino (14h30-16h) e noturno (19h30-
21h) que consistirão também em leituras com ênfase nos traços dramatúrgicos das obras. Cada aula terá a 
duração de 90 minutos. Além das leituras das obras de teatro, contaremos com os comentários dos textos 
teóricos e a exibição de materiais audiovisuais.    
 
 

• Atividades Assíncronas: 
Leituras das obras de teatro e de textos teóricos. Assistir às montagens teatrais filmadas, assim como os 
longas-metragens que tratam da adaptação da obra original para o cinema. Pesquisa em sites especializados 
no universo da dramaturgia, com ênfase na pesquisa audiovisual. 
 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
Será adotado o conceito final da unidade curricular: de  “cumprido/não cumprido” a partir dos seguintes 
quesitos: frequência de 75% aos encontros/aulas; elaboração de um trabalho final que consistirá na leitura 
dramatizada de trechos de uma das obras analisadas durante o curso, trechos esses que serão traduzidos ao 
português, tendo-se como eixo, a tradução livre.  Tais trechos serão redigidos em língua portuguesa, a partir 
da obra original, com uma sequência de notas que abordarão as questões relativas ao contexto sócio-político 
cultural da obra então transposta à língua portuguesa. Tal trabalho será realizado em grupo, e deverá seguir   
as normas da ABNT, contendo: página de rosto (dados do aluno, do curso, e do termo), título, bibliografia e 
webgrafia e numeração de páginas.  
OBS.: 28/09: entrega da primeira versão do trabalho. 04/10: entrega da versão final do trabalho. 
 

BIBLIOGRAFIA 

Para atender a esse novo formato de atividades, foi criada uma pasta virtual contendo os textos dos 
autores, Miguel de Cervantes, Roberto Arlt, Federico García Lorca e Mario Benedetti, os textos teóricos que 
compõem o corpus específico para a disciplina. Essa pasta (GoogleDrive) está disponibilizada aos alunos, via 
e-mail. Também serão utilizados materiais de recursos virtuais disponíveis em artigos, reportagens, ebooks 
e sites, assim como materiais audiovisuais. 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Joana de Fátima 
Rodrigues 

Letras  Doutora Dedicação 
exclusiva 

40h 
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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 
Atividades síncronas: 
Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 03/08/20)  
No período vespertino (14h30 -16h) e no período noturno (19h30 -21h) 
Origens do teatro español. Aula expositiva. Cenário espanhol (Espanha dos 
séculos XVI/XVII).  O século de ouro.   

 
Atividades assíncronas:  
Leitura dos textos:  
A literatura espanhola da Idade Média ao Sec. XVII e A Espanha, da Idade 
Média ao séc. XVII, ambos de Mario M. González 

O juiz dos divórcios de Miguel de Cervantes. 

O texto, o contexto e o modelo da obra (Entremes) 
 
Tempo destinado à leitura dos textos: 3h30 

 

 
 
 
 

5h 

10 a 15/08 
Atividades síncronas: 
 Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 10/08/20)  
No período vespertino (14h30 -16h) e no período noturno (19h30 -21h 

A presença das questões sociais presente na obra O juiz dos divórcios de 
Miguel de Cervantes. Leitura dessa obra em sala +  comentários sobre o 
tema, o texto, o contexto e o modelo da obra (Entremes). 
Leitura (texto em português) contará com a participação de toda a sala. 
 
Atividades assíncronas: 
Assistir à encenação da peça A Casa de Bernarda Alba, de García Lorca, 
com direção de Elifas Andreato . 
Leitura de:  
O drama de Bernarda Alba (Mario González) 

1936 A TRAGÉDIA ANTECIPADA, texto de autoria do prof. Mario González 
que está no volume organizado pelos professores Ivan Martin, Graciela 
Foglia e Joana Rodrigues. 

 
Tempo destinado à essas atividades: 5h30 

 

 
 
 

6h 

17 a 22/08 
Atividades síncronas: 
Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 17/08/20)  
No período vespertino (14h30 -16h) e no período noturno (19h30 -21h 

Roda de discussões e comentários sobre La casa de Bernarda Alba Exibição 

 
5h 
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de trechos do longa-metragem homônimo, do diretor Mario Camus (1987), 
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pxbdA3ceYgg 
 
Atividades assíncronas:  
Leitura de La isla desierta, obra de Roberto Arlt 
 
Tempo destinado à leitura dos textos: 3h30 

 

24 a 29/08 
Atividades síncronas:  
Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30  (data: 24/08/20)  
No período vespertino (14h30 -16h) e no período noturno (19h30 -21h) 

Teatro latino-americano: panorama. Pontos de contato e de distância do 
teatro espanhol. Modernidade e contemporaneidade.  

Popularidade do teatro como expressão artística e literária. Linguagem e 
temática social. Aula expositiva.   
 
Atividades assíncronas: 
Pesquisas em sites. Traçar um  panorama cultural e político da Argentina 
dos anos 1930-1940. Dados biográficos de Roberto Arlt. Leitura de um 
artigo científico (crítica literária sobre La isla desierta) . 
 
Tempo destinado à leitura dos textos: 3h30 

 

 
 

5h 

31/08 a 05/09 
Atividades síncronas: E 
Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 31/08/20)  
No período vespertino (14h30 -16h) e no período noturno (19h30 -21h 

Aula expositiva com apresentação de vídeos e sobre a trajetória de vida de  
Roberto Arlt.  Contexto do teatro argentino. 

 
Atividades assíncronas: 
Documentário Palabras Verdaderas (sobre Mario Benedetti) 
Leitura da peça Pedro, y el capitán 
 
Tempo destinado à leitura dos textos: 3h30 

 

 
 

5h 

07 a 12/09 Feriado 
Atividades Assíncronas: 
Leitura da peça Pedro, y el capitán 

 

 
3h 

14 a 19/09 
Atividades síncronas: 

Primeira parte da leitura em sala de Pedro y el capitán, seguida de 
discussão sobre a temática, tortura, ditaduras latino-americanas. Literatura 
e função social. Literatura e temas sociais.  
 Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h3 (data: 14/09/20)  
No período vespertino (14h30 -16h) e no período noturno (19h30 -21h 
Atividades assíncronas: 
Leitura da peça Pedro y el capitán (traduzida ao português) 

 
 

5h 

https://www.youtube.com/watch?v=pxbdA3ceYgg
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Tempo destinado à leitura dos textos: 3h30 

 

21 a 26/09 
Atividades síncronas: Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h3 (data: 
21/09/20)  
No período vespertino (14h30 -16h) e no período noturno (19h30 -21h 

Segunda parte da leitura em sala de Pedro y el capitán, seguida de 
discussão sobre a temática, tortura, ditaduras latino-americanas. Literatura 
e função social. Literatura e temas sociais.  
 
Atividades assíncronas: 
Pesquisa em sites sobre dramaturgas latino-americanas. Escolher dois 
nomes, levantar uma pequena biografia e escolher o trecho de uma obra 
para leitura e comentário.   
Tempo destinado à leitura dos textos: 3h30 

 

 
 
 

5h 

28/09 a 03/10 
A Atividades síncronas:  
Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h3 (data: 28/09/20)  

No período vespertino (14h30 -16h) e no período noturno (19h30 -21h  

MULHERES DRAMATURGAS EM LINGUA ESPANHOLA: Pequeno panorama 
sobre a dramaturgia feminina, apresentação de algumas autoras.  
 
Atividades assíncronas: 
Redação da primeira parte do trabalho: Tradução ao português, com notas 
a respeito do contexto, da obra La isla desierta, de Roberto Arlt. 
Tempo destinado à essa atividade:  3h30 
Entrega da primeira versão do trabalho final. 

 

 
 
 

5h 

05/10 a 10/10 
Atividades síncronas:  
Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 05/10/20)  
No período vespertino (14h30 -16h) e no período noturno (19h30 -21h0 
 

MULHERES DRAMATURGAS EM LINGUA ESPANHOLA: Pequeno panorama 
sobre a dramaturgia feminina, apresentação de algumas autoras.  
 
Atividades assíncronas: 
Pesquisa em sites sobre dramaturgas latino-americanas. Escolher dois 
nomes, levantar uma pequena biografia e escolher o trecho de uma obra 
para leitura e comentário 
Tempo destinado à leitura dos textos: 3h30 

 

 
 
 

5h 

10/10 a 17/10 Feriado 12/10 

Atividades assíncronas: 
Redação e revisão final do trabalho. 
Tempo destinado à essa atividade: 3h 
 
Dia 13/10 -   Entrega da versão final do trabalho, por e-mail.   

3h 
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Total de horas em ADE 52h* 

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

 

 
 


