
                            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) 

 

1 

 

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:   

8115 - “Narrativas em Prosa de Língua Inglesa” (UCLE) 

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:  

Maria Eulália Ramicelli 

Contato: meramicelli@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1 

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras 

OBJETIVOS 

GERAIS: 
A partir de uma perspectiva crítica e teórica que historiciza a produção literária em língua inglesa, propõe-se 
discutir e analisar nesta unidade curricular os gêneros narrativos (romance, novela e/ou conto) produzidos 
do século XVIII até o momento atual. Pretende-se analisar alguns romances, novelas e/ou contos mais 
representativos das literaturas em língua inglesa produzidas no período.  

ESPECÍFICOS: 
Pretende-se estudar ao longo do semestre uma seleção de romances, novelas e/ou contos em língua inglesa 
produzidos do século XVIII até o momento atual, ou seja, a ascensão do romance inglês assim como o 
nascimento do conto norte-americano; a prosa europeia e norte-americana em língua inglesa até o 
modernismo, o pós-modernismo e a prosa contemporânea no amplo contexto dos países de língua inglesa. 
Examinando as obras selecionadas para estudo durante o semestre, professor e alunos discutirão de forma 
crítica os aspectos literário, histórico, filosófico, social, cultural e político necessariamente envolvidos na 
construção de uma historiografia literária de língua inglesa do período em questão. Caberá ao docente 
responsável pelo curso a seleção das obras a serem estudadas. 

EMENTA 
Nesta Unidade Curricular, será estudado o gênero narrativo em língua inglesa, através do estudo de obras 
que participaram da formação do romance na Inglaterra, de romances românticos ingleses, de contos norte-
americanos do século XIX, de romances modernistas do século XX e os romances e contos contemporâneos 
de língua inglesa. Pretende-se ressaltar os procedimentos de composição narrativa que se tornariam 
fundamentais para os subgêneros “romance” (novel), novela e/ou conto, a partir de um viés que historiciza 
as práticas da escrita e da recepção do século XVIII aos dias de hoje. O professor responsável por esta Unidade 
Curricular poderá escolher obras centrais desses períodos, como as de Defoe, Richardson, Fielding, Sterne, 
Jane Austen, Charles Dickens, Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, Oscar Wilde, Joseph Conrad, Henry 
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James, James Joyce, Virginia Woolf, Scott Fitzgerald, William Faulkner, Margaret Atwood, e J.M. Coetzee, 
entre outros. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO      

QUESTÕES CENTRAIS 
1) discussão teórica sobre conceitos-chave relativos ao gênero romance (também válidos para a novela 
moderna): ‘indivíduo moderno’ e ‘realismo’  

2) discussão de elementos narrativos mais significativos e de temas específicos no romance de Charles 
Dickens, de Toni Morrison e de Kazuo Ishiguro, e na novela de Henry James, obras que tematizam a vida de 
jovens. 

TÓPICOS (a serem trabalhados em ADE) 
- discussão teórica (cont.): “Truth to Tell” de Lilian R.Furst; “‘What is Reality?’: The New Questions” de Jesse 
Matz 
- Oliver Twist (1839) de Charles Dickens    
- The Turn of the Screw (1898) de Henry James    
- The Bluest Eye (1970) de Toni Morrison    
- Never Let Me Go (2005) de Kazuo Ishiguro    

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 Atividades Síncronas: 
Observação: devem ocorrer no mesmo dia da semana previsto na grade presencial 

DATAS E HORÁRIOS: 
- encontro síncrono com duração de 40mins a 1h, às 5asfs, nas datas: 6/8, 13/8, 20/8, 27/8, 3/9, 10/9, 17/9, 
24/9, 1/10, 8/10. O horário será combinado com os alunos, com previsão de haver encontro no vespertino e 
no noturno.  

ATIVIDADES: 
- discussão conjunta com os alunos de textos teóricos e críticos, a partir das postagens prévias no fórum de 
discussão 
- discussão conjunta com os alunos sobre o desenvolvimento da atividade avaliativa central 

RECURSOS: 
- Google Meet 
- Jamboard 

 

 Atividades Assíncronas: 

ATIVIDADES: 
- postagens individuais no fórum de discussão 
- elaboração em grupo de um blog sobre uma das obras literárias selecionadas para esta UC  

RECURSOS: 
- Moodle ou Google Classroom [a combinar com os alunos] 
- Blogger 
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AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
 
ATIVIDADES AVALIATIVAS:  
A) participação individual nos fóruns de discussão sobre textos teóricos e críticos [limitada às semanas de 
trabalho com os textos] e sobre a elaboração do blog [tarefa contínua até a finalização do blog em 15/10] 
Obs.: ao longo do processo, os alunos deverão fazer pelo menos uma entrada semanal no fórum de discussão 
para participar da atividade desenvolvida naquele momento, i.e.: apresentação de comentários e dúvidas 
sobre o texto teórico ou crítico ou sobre o conteúdo do blog durante sua elaboração. 

B) atividade central (trabalho em grupo): escolher uma das obras literárias selecionadas para esta UC 
(romance de Dickens, de Morrison ou de Ishiguro, ou a novela de H.James) e elaborar um blog em inglês a 
partir da questão “Why read (título da obra escolhida)?”  
Obs.: 1)seu texto, escrito em inglês, será o elemento central do blog; 2)a docente acompanhará a elaboração 
gradual do blog. Não é permitido apresentar o blog já pronto. 

CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO:  

 

 

 
 

 

 

 
CUMPRIDO 

ÓTIMO - *fóruns de discussão: demonstrou leitura atenta e reflexão aprofundada 

sobre o texto, apresentou questões altamente produtivas para discussão no grupo 

(sobre os textos e o blog); *atividade central: fez contribuições que excederam as 
expectativas no processo de elaboração do blog, evidenciando alto nível de reflexão 

e elaboração textual 

MUITO BOM - *fóruns de discussão: demonstrou leitura atenta e reflexão 
aprofundada sobre o texto, apresentou questões produtivas para discussão no 

grupo (sobre os textos e o blog); *atividade central: fez contribuições significativas 
no processo de elaboração do blog, evidenciando bom nível de reflexão e 

elaboração textual 

BOM: *fóruns de discussão: demonstrou leitura atenta e reflexão sobre o texto, 
apresentou questões para discussão no grupo (sobre os textos e o blog); *atividade 

central: fez contribuições adequadas no processo de elaboração do blog, 
evidenciando nível adequado de reflexão e elaboração textual  

 

 
 

NÃO 

CUMPRIDO 

INSATISFATÓRIO: *fóruns de discussão: demonstrou ter lido o texto, contribuiu 
superficialmente para a discussão no grupo (sobre os textos e o blog); *atividade 

central: fez poucas contribuições no processo de elaboração do blog e demonstrou 

muita dificuldade na elaboração textual 

NÃO PARTICIPOU OU NÃO CONTRIBUIU 
 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

ARMSTRONG, Nancy. “Introduction: How Novels Think” In: How Novels Think: The Limits of Individualism from 
1719-1900. New York: Columbia University Press, 2005. pp.1-25. 
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BAKHTIN, Mikhail M. “Epic and Novel” In: The Dialogic Imagination. Edited by Michael Holquist. Translated by 
Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin: University of Texas Press, 1996. pp.3-40. 

BROMWICH, David. “Posfácio” In: JAMES, Henry. A outra volta do parafuso. Tradução de Paulo Henriques 
Britto. São Paulo: Penguin Classics / Companhia das Letras, 2011. pp.161-192. 

CAMELO, Franciano. “Escrevendo um romance no centro do capitalismo” In: Machado de Assis e a (re)escrita 
de Oliver Twist. Unpublished Master’s dissertation, PPGL, UFSM, 2013, pp.37-70. 

CEVASCO, Maria Elisa. “Fazendo diferença na prática: The Bluest Eye de Toni Morrison” Anais do 5º Seminário 
Nacional Mulher & Literatura. Natal: UFRN: Editora Universitária, 1995. pp.402-411. 

DITTMAR, Linda. “‘Will the Circle Be Unbroken?’: The Politics of Form in The Bluest Eye” In: BLOOM, Harold 
(ed.) Toni Morrison’s The Bluest Eye. Philadelphia: Chelsea House, 1999. pp.121-138. 

FURST, Lilian R. “Truth to Tell” In: All is True: The Claims and Strategies of Realist Fiction . Durham/London: 
Duke University Press, 1995. pp.1-27. 

HOLMES, Frederick M. “Realism, Dreams and the Unconscious in the Novels of Kazuo Ishiguro” In: ACHESON, 
James; ROSS, Sarah C.E. (eds.). The Contemporary British Novel. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005. 
pp.11-22. 

MATZ, Jesse. “‘What is Reality?’: The New Questions” In: The Modern Novel: A Short Introduction. 
Malden/Oxford: Blackwell Publishing, 2004. pp.32-44, 184. 

SEYMOUR, Claire. “Introduction” In: JAMES, Henry. The Turn of the Screw & The Aspern Papers. Hertfordshire: 
Wordsworth Classics, 2000. pp.vii-xxxvi. 

WALL, Cheryl A. “Maya Angelou, Toni Morrison, Alice Walker” In: MARCUS, Greil; SOLLORS, Werner (eds.). A 
New Literary History of America. Cambridge/London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009. 
pp.968-972. 

WESTLAND, Eliza. “Introduction” In: DICKENS, Charles. Oliver Twist. Hertfordshire: Wordsworth Classics, 2000. 
pp.xi-xxv. 

Outros materiais 

Interview with Toni Morrison about The Bluest Eye: https://www.youtube.com/watch?v=I0JkI3F6z-Y  

Literatura Fundamental 41: Oliver Twist de Charles Dickens – com Ricardo Lísias: 
https://www.youtube.com/watch?v=CJc7dGO6_kg 

Literatura Fundamental 11: Great Expectations de Charles Dickens – com Daniel Puglia [a very good 
introduction to Dickens, his time and his fiction]: https://www.youtube.com/watch?v=ZH5dDNoQhFs 

The song “Never Let Me Go” in the cassette Songs after Dark of Judy Bridgewater – important reference in 
Kazuo Ishiguro’s Never Let Me Go: https://www.youtube.com/watch?v=4UX6tzE7P44 
 
 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Maria Eulália 
Ramicelli 

Letras - Inglês Dra DE 40 
horas/semana 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I0JkI3F6z-Y
https://www.youtube.com/watch?v=CJc7dGO6_kg
https://www.youtube.com/watch?v=ZH5dDNoQhFs
https://www.youtube.com/watch?v=4UX6tzE7P44
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Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

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 (em 6/8): 1h  

- tempo destinado à retomada de “Introduction: How Novels Think” by 
Nancy Armstrong e “Epic and Novel” by Mikhail M. Bakhtin (via (re)leitura 
dos textos e leitura de notas pessoais): 4h 

- postagem no fórum de discussão: 1h 

 
 

6h 

10 a 15/08 
- encontro síncrono pelo Google Meet (em 13/8) – retomada dos textos de 
Armstrong e Bakhtin: 1h  

- tempo destinado à leitura anotada de “Truth to Tell” de Lilian R.Furst: 3h 

- atividade avaliativa: postagem no fórum de discussão sobre “Truth to Tell”: 
1h 

 
 
 

5h 

17 a 22/08 
- encontro síncrono pelo Google Meet (em 20/8) – discussão de “Truth to 
Tell” a partir das postagens no fórum: 1h  

- tempo destinado à leitura anotada de “‘What is Reality?’: The New 
Questions” de Jesse Matz: 3h 

- atividade avaliativa: postagem no fórum de discussão sobre “‘What is 
Reality?’: The New Questions”: 1h 

 
 
 

5h 

24 a 29/08 
- encontro síncrono pelo Google Meet (em 27/8) – discussão de “‘What is 
Reality?’: The New Questions” a partir das postagens no fórum: 1h  

- tempo destinado ao trabalho em grupo: seleção da obra literária e 
elaboração de notas iniciais sobre a obra para o blog: 3h 

 
 

4h 

31/08 a 05/09 
- encontro síncrono pelo Google Meet (em 3/9) – discussão das anotações 
iniciais dos grupos para elaboração de sua postagem no blog sobre a obra 
literária escolhida: 1h 

- leitura anotada de texto crítico sobre a obra literária escolhida pelo grupo: 
3h 

- atividade avaliativa: postagem no fórum de discussão sobre o texto crítico 
lido e sua relação com o blog: 1h 

 
 
 

5h 

07 a 12/09 
- encontro síncrono pelo Google Meet (em 10/9) – discussão conjunta a 
partir das postagens no fórum de discussão: 1h 

- leitura anotada de texto crítico sobre a obra literária escolhida pelo grupo: 
3h 

- atividade avaliativa: postagem no fórum de discussão sobre o texto crítico 
lido e sua relação com o blog: 1h 

 
 
 

5h 

14 a 19/09 
- encontro síncrono pelo Google Meet (em 17/9) – discussão conjunta a 
partir das postagens no fórum de discussão: 1h 

 
 

4h 
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- atividade avaliativa (trabalho em grupo) – elaboração do blog: 3h 

21 a 26/09 
- encontro síncrono pelo Google Meet (em 24/9) – discussão conjunta sobre 
a elaboração do blog: 1h 

- atividade avaliativa (trabalho em grupo) – elaboração do blog: 3h 

 
4h 

28/09 a 03/10 
- encontro síncrono pelo Google Meet (em 1/10) – discussão conjunta sobre 
a elaboração do blog: 1h 

- atividade avaliativa (trabalho em grupo) – elaboração do blog: 3h 

- atividade avaliativa: postagem no fórum sobre o blog dos outros grupos: 
1h 

 
 

5h 

05/10 a 10/10 
- encontro síncrono pelo Google Meet (em 8/10) – discussão conjunta sobre 
a elaboração do blog: 1h 

- atividade avaliativa (trabalho em grupo) – elaboração do blog: 3h 

- atividade avaliativa: postagem no fórum sobre o blog dos outros grupos: 
1h 

 
 
 

5h 

10/10 a 17/10 15/10 – data-limite para os alunos encerrarem a elaboração do blog 4h 

Total de horas em ADE 52h 

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

 


