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PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

 

UNIDADE CURRICULAR:  UC 5973 (UCLE) - O cronista Gabriel García Márquez: literatura e jornalismo 

nas páginas da imprensa  

 
 

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: 

A partir do estudo da produção jornalística do escritor Gabriel García Márquez, em particular um conjunto 
de crônicas publicadas no período de 1980 a 1984 no jornal colombiano El Espectador, e uma série de textos 
jornalísticos publicados no período compreendido entre os anos de 1948 a 2001, em diversos periódicos 
latino-americanos, a proposta é de leitura, análise e interpretação de tais textos tendo em vista seus traços 
literários, sob a luz de seus contextos culturais, históricos e sociais. 

 

 

ESPECÍFICOS: 

• Identificar as marcas de subjetividade e de informação em textos híbridos como as crônicas 
jornalísticas; 

• Construir estratégias de leitura, análise e interpretação de textos do gênero crônica em língua 
espanhola; 

• Relacionar a produção de crônicas em língua espanhola aos contextos sócio-históricos e 
culturais;  

• Relacionar os procedimentos estéticos empregados na elaboração de uma crônica a 
procedimentos utilizados em outras manifestações artísticas e culturais.  

 

EMENTA 
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Leitura, análise e interpretação de crônicas jornalísticas de Gabriel García Márquez o escritor que se legitimou 

no cânon da literatura e do jornalismo como um autor desse gênero efêmero, cuja filiação fincou raízes em 

território hispano-americano. 

Conteúdo Programático 

• Crônica: um gênero híbrido entre a literatura e o jornalismo. Conceitos teóricos. 

• Os diferentes compromissos da crônica: entre a ficção e a realidade. 

• Elementos fundamentais para a análise da crônica: léxico, a questão dos tempos verbais, 
subjetividade, recorte temático, participação do autor, interação com o cotidiano.  

• Panorama da trajetória jornalística do escritor Gabriel García Márquez. 

• Leitura, análise e interpretação de uma seleção de crônicas reunidas em Notas de Prensa (1980-
1984), Crônicas (Obra Jornalística 5 1961-1984), Gabo periodista Antología de textos periodísticos de 
Gabriel García Márquez, e Reportagens Políticas (Obra Jornalística 4  1974-1995) 

• Diálogos e resgates do contexto em que tais crônicas se apresentam a partir de questões sócio-
históricas, políticas e culturais. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

• Atividades Síncronas: 
Aulas expositivas e interativas em encontros semanais de 90 minutos, às segundas-feiras, no período 
vespertino, das 14h30 às 16h. Leituras comentadas de textos literários de autoria de Gabriel García 
Márquez, exibição e comentários de materiais audiovisuais.    
 
 

• Atividades Assíncronas: 
Leitura de uma seleção de crônicas de autoria de Gabriel García Márquez; de textos teóricos sobre crônicas 
(Literatura e Jornalismo). Vídeos (documentários) e entrevistas do autor, e de jornalistas e escritores 
hispano-americanos. Pesquisa em sites especializados em jornalismo literário e em Gabriel García Márquez.   
 
 

AVALIAÇÃO:  

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 consiste na análise 
crítica, mantendo o diálogo entre as observações e  percepções pessoais,  as informações do contexto da 
crônica e as referências teóricas. Trabalho escrito, com redação em português, com o  tamanho de  no 
máximo cinco páginas, seguindo as normas da ABNT, contendo: página de rosto (dados do aluno, do curso, 
e do termo), título, bibliografia e webgrafia, numeração de páginas. Este trabalho terá sua primeira versão a 
ser entregue no dia 14/09 e sua versão final no dia 13/10. 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

Para atender esse novo formato de aulas, foi criada uma pasta virtual contendo ademais dos textos de 
García Márquez, a partir de corpus específico para a disciplina; um bando de crônicas (com opções em 
português e espanhol), do mesmo autor, assim como os textos de autores aqui utilizados como referências 
teóricas (Juan Villoro, Matrín Caparrós, Antonio Dimas, Antonio Candido entre outros). Essa pasta está 
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disponibilizada aos alunos, via GD. Também serão utilizados materiais de recursos virtuais disponíveis em 
artigos, reportagens, ebooks e sites.   
 
 
 
 
 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Joana de Fátima 
Rodrigues 

LETRAS DOUTORA  Dedicação 
exclusiva 

40h 

     

     

 

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: 1h (data: 03/08/20) 14h30-16h 
O que é crônica? Gênero textual híbrido. Literatura e Jornalismo. 
Retomada do texto “Um domingo de delírio”, de García Márquez 

 
Atividades Assíncronas: 
Leitura dos textos:  
1. A vida ao rés-do-chão, de Antonio Candido  
2. La crónica,  el ornitorrinco de la prosa (Juan Villoro) 
3. Fragmentos sobre a crônica Davi Arrigucci 

 
Tempo destinado à leitura dos textos: 3h30 

 

 
 
 
 

5h 

10 a 15/08 
Atividades Síncronas: 
Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 10/08/20) 14h30-16h 
Roda de conclusões sobre a leitura de Um domingo de delírio, a partir dos 
aspectos Ficção X Realidade/Verossimilhança + Trajetória jornalística de 
Gabo, um escritor ganhador do Nobel de Literatura.  
 
Atividades Assíncronas: 
Leitura e comentários anotados do trecho da obra, Representações do 
Intelectual de Edward Said.  (p. 19-36)   
Releitura da crônica De minhas memórias: Visita ao Papa.  

 
 

5h 
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Assistir ao filme Dois Papas, de Fernando Meirelles, 2012 
Tempo destinado à leitura dos textos: 3h30 

 

17 a 22/08 
Atividades Síncronas: 
Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 17/08/20) 14h30-16h 
De minhas memórias: Visita ao Papa. Leitura coletiva e comentada: texto,  
(vocabulário, questões literárias presentes)  e  contexto (um ser político). 
Comentários do texto de Said. Possibilidades de diálogo com o filme Dois 
Papas, de Fernando Meirelles, 2012 
 
Atividades Assíncronas:  
Leitura das crônicas: Vida de cães (p.187-190) e  
Motivos para ser cão Motivos para ser perro  (El Heraldo, La Jirafa, 
Barranquilla, 20/3/1950) 
 
Tempo destinado à leitura dos textos: 3h30 

 

 

 
 
 
 
 

5h 

24 a 29/08 
Atividades Síncronas: 
Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 24/08/20) 14h30-16h30 
Roda de conversa sobre crônica. Jornalismo e literatura, com  Mario 
Viana, cronista, jornalista e dramaturgo, autor de  O Tio do Pavê e Outras 
Crônicas (Giostri Editora). Blog Vianices, Veja São Paulo 
https://vianices.wordpress.com/ 
 
Atividades Assíncronas: 
Literatura e a Vida Social (Antonio Candido) 

       Tempo destinado à leitura dos textos: 3h 
 

 

 
 
 
 

5h 

31/08 a 05/09 
Atividades Síncronas: 
Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30  (data: 31/08/20) 14h30-16h 
Cotidianices de um cronista. Os temas do dia a dia, o detalhamento dos 
assuntos corriqueiros. Microuniverso/Universalidade. Vocabulário. Tempos 
verbais. Pontos de vista de um autor em primeira pessoa. Discussão sobre 
as duas crônicas Vida de cães (p.187-190) e Motivos para ser cão (Motivos 
para ser perro).   

 
Atividades Assíncronas: 
Leitura de: A mulher que escreveu um dicionário  
María Moliner, la mujer que les dio vida a las palabras (Mónica López Ocón, 
Tiempo) 
Tempo destinado à leitura dos textos: 3h30 

 

 
 
 

5h 

07 a 12/09 Feriado 
Atividades Assíncronas: Leitura de María Moliner, la mujer que les dio vida 
a las palabras (Mónica López Ocón, Tiempo) e  Quais são as prioridades da 
humanidade para as próximas décadas? 
Tempo destinado à leitura dos textos: 3h 

 
3h 

https://vianices.wordpress.com/
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14 a 19/09 
Atividades Síncronas: 
Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 14/09/20) 14h30-16h 
A questão da temática feminina nos textos jornalísticos de GGM. 
 
Cotejo de três textos:  A mulher que escreveu um dicionário/ La mujer que 
escribió un dicionário (crônica) com  o texto jornalístico María Moliner, la 
mujer que les dio vida a las palabras (Mónica López Ocón, Tiempo) e mais ,  
Quais são as prioridades da humanidade para as próximas décadas? 
 
Atividades Assíncronas: 

Entrega da 1ª. versão do trabalho (análise crítica de uma crônica) por 
email  
 

Leitura de O argentino que se faz amar por todos  
Vídeos:  https://tvuol.uol.com.br/video/metropolis-celebra-o-centenario-
do-escr:itor-julio-cortazar-0402CC98336CDC895326 
https://tvuol.uol.com.br/video/argentina-celebra-centenario-de-cortazar-
com-exposicao-sobre-sua-vida-04028D1C3064DC895326 
Tempo destinado à leitura dos textos: 3h30 
 

 
 
 
 
 
 

5h 

21 a 26/09 
Atividades Síncronas: 
Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 21/09/20) 14h30-16h  
Amizades, proximidades intelectuais de Gabo. 
O argentino que se faz amar por todos (Julio Cortázar). García Márquez: 
intelectual de seu tempo e o mundo literário ao redor. p.747-751 
Laboratório de escrita.  

 
Atividades Assíncronas:  
Chile, o golpe e os gringos  
Temos que salvar El Salvador 
Gabo, um ser político sem fazer política; um intelectual de seu tempo. 
Questões do texto e do contexto: as implicações dos EUA junto à América 
Central. 
Leitura de apoio: Representações de um intelectual (E. Said) e Literatura e a 
Vida Social (Antonio Candido) 
Tempo destinado à leitura dos textos: 4h30 

 

 

 
 

6h 

28/09 a 03/10 
Atividades Síncronas: 
Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 28/09/20) 14h30-16h30 
Retomada da trajetória jornalística de GGM, comentários sobre a 
reportagem Chile, o golpe e os gringos +  Temos que salvar El Salvador 
Gabo, um ser político sem fazer política; um intelectual de seu tempo. 
Questões do texto e do contexto: as implicações dos EUA junto à América 
Central. Cotejamento com os textos de apoio: Representações de um 
intelectual (E. Said)  e Literatura e a Vida Social (Antonio Candido) 

 
 

 
 

6h 

https://tvuol.uol.com.br/video/metropolis-celebra-o-centenario-do-escr:itor-julio-cortazar-0402CC98336CDC895326
https://tvuol.uol.com.br/video/metropolis-celebra-o-centenario-do-escr:itor-julio-cortazar-0402CC98336CDC895326
https://tvuol.uol.com.br/video/argentina-celebra-centenario-de-cortazar-com-exposicao-sobre-sua-vida-04028D1C3064DC895326
https://tvuol.uol.com.br/video/argentina-celebra-centenario-de-cortazar-com-exposicao-sobre-sua-vida-04028D1C3064DC895326
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Atividades Assíncronas: pesquisar nos sites de jornalismo literário 
(brasileiro e latino-americano) sobre cronistas da nova geração. Antonio 
Prata, Gregorio Dudivier, Marta Medeiros. Gabriela Wiener, Julio 
Villanueva Chang. Escolher um texto de um brasileiro e de um hispano-
americano.   
Tempo destinado à leitura dos textos: 4h 

 

05/10 a 10/10 
Atividades Síncronas: 
Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 05/10/20) 14h30-16h  
As gerações de cronistas latino-americanos. Outros cronistas da geração de 
Gabo. Um novo boom da crônica? Gabriela Wierner e Antonio Prata. 
Atividades Assíncronas:  
Leitura de crônicas de Leila Guerriero (escolher no banco de crônicas) 
Tempo destinado à leitura dos textos: 4h30 

 

6h 

12/10 a 17/10 12/10 Feriado 

13/10 entrega do trabalho em sua versão final (por e-mail) 

1h 

Total de horas em ADE 52h* 

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

 


