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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:   

8114 – Panorama de Literaturas de Língua Inglesa (UCFE) 

Carga Horária Total da UC:  

 Horas já ministradas presencialmente ( 05/03 e 12/03/2020): 8h 

 Horas a serem ministradas em ADE (de 06/08 a 15/10/2020): 52h 

Professora Responsável: Profa. Dra. Lavinia Silvares Contato: lavinia.silvares@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1o 

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras 

OBJETIVOS 

GERAIS 

A partir de uma perspectiva crítica e teórica que historiciza a produção literária em língua inglesa, propõe-se 
apresentar nesta unidade curricular um panorama histórico, filosófico, político, cultural e social no qual as 
literaturas de língua inglesa se inserem. Assim, pretende-se chamar a atenção dos alunos para as condições 
de produção e recepção da literatura em língua inglesa ao longo dos tempos.  

 

ESPECÍFICOS 

Tendo em vista a natureza introdutória desta disciplina, pretende-se estudar ao longo do semestre uma 
seleção da produção literária em língua inglesa em gêneros diversos (poesia, conto, romance e seus 
subgêneros) e de diversas épocas, desde seus primórdios até o pós-colonialismo. Assim, torna-se 
imprescindível discutir questões relacionadas à historiografia literária, tais como: compreender o significado 
da classificação das obras em uma cronologia que define os estilos literários (por exemplo, como 
"renascentista", "romântico", "vitoriano" etc.); discutir o conceito de "cânone" literário, seu estabelecimento 
e suas limitações; abordar a separação das produções literárias em gêneros (poesia, drama, romance etc.). 
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.  

EMENTA 

É desejável que o aluno de ensino superior em Letras-Inglês desenvolva sua capacidade de leitura crítica e 
analítica dentro das especificidades de seu próprio Curso. Através do estudo interdisciplinar de obras literárias 
selecionadas, pretende-se justamente investigar a conexão entre os aspectos históricos, literários, culturais, 
sociais e filosóficos que concorrem para erguer o conjunto do texto literário, despertando no aluno a vontade 
de perseguir novos estudos que deem continuidade a esse aprendizado. N este primeiro termo letivo de 
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contato com as Literaturas de Língua Inglesa, pretende-se estabelecer um panorama geral que permita ao 
aluno perceber onde os principais estilos literários e escritores representativos se inserem e, assim, facilitar 
o processo de desenvolvimento de leitura crítico-interpretativa por parte do aluno. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Esta UC visa promover uma primeira aproximação do aluno com a produção literária de língua inglesa de 
diferentes épocas, contextos culturais e locais geográficos. Para tanto, propõe explorar questões teóricas 
introdutórias sobre o fazer literário em língua inglesa, sobre sua materialidade e sua recepção, com foco no 
gênero dos contos narrativos e de sua estrutura. A partir de leituras, comentários, brainstorming, trocas de 
impressões e exercícios específicos, os alunos terão contato com diversas formas de se produzir e de se pensar 
a literatura de língua inglesa. 

METODOLOGIA DE ENSINO  

Por meio de atividade síncrona e de atividades assíncronas, conforme descrito abaixo, os alunos terão acesso 
completo a todos os materiais, sejam eles textos teóricos e literários, vídeos, áudios, etc., através dos quais 
exercitarão as habilidades de leitura, reflexão e de expressão de suas ideias, em articulação com o conteúdo 
programático da UC. As atividades ocorrerão no ambiente virtual do Google Classroom, utilizando 
ferramentas disponíveis para a prática online. 

 

● Atividade Síncrona: Sempre às quintas-feiras, no horário previsto para a UC, a combinar. 
Consiste em um encontro de 30 min / semana, via Google Meet, para elucidar dúvidas e promover o contato 

entre os participantes da turma. O encontro será gravado e disponibilizado na plataforma Google Classroom 

para consulta posterior. Carga horária total da atividade síncrona: 4 horas e meia. 

 
● Atividades Assíncronas: 

Consistem em todo o material utilizado para a realização da ADE, que estará disponível na sala virtual do 

Google Classroom: 1) aula gravada; 2) Google Slides com imagens e áudio; 3) Leitura de textos; 4) exercícios 

de leitura, entre outras atividades semelhantes. O tempo dedicado a tais tarefas, incluindo o tempo de leitura, 

reflexão, exercícios, visualização e audição do material gravado e avaliações, compõe a carga horária total das 

atividades assíncronas, correspondente a 47 horas e meia. 

 

AVALIAÇÃO 

a) Participação nas atividades assíncronas disponibilizadas no ambiente virtual; 

b) Entrega dos exercícios propostos para reflexão e aprendizagem coletiva; 

c) Seminários em grupo, gravados e disponibilizados no ambiente virtual.  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido”  
 

Referências bibliográficas e sites: 
ACHEBE, CHINUA. “MARRIAGE IS A PRIVATE AFFAIR”, 1952. 
ASIMOV, ISAAC. “TRUE LOVE”, 1977. 
ATWOOD, MARGARET. “HAPPY ENDINGS”, 1983. 
DOYLE, ARTHUR CONAN. “THE ADVENTURE OF THE DANCING MEN”, 1903. 
EAGLETON, TERRY. “INTRODUCTION: WHAT IS LITERATURE?”, P. 1-14, 2008. 
HEMINGWAY, ERNEST. “HILLS LIKE WHITE ELEPHANTS”, 1927. 
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HOLLAND, HEREWARD. “REDISCOVERING TRUTH: AFRICAN STORYTELLERS TAP INTO RICH TRADITION”, 2018. 
HUTCHEON, LINDA. “BEGINNING TO THEORIZE ADAPTATION”, P. 1-15, 2006. 
JOYCE, JAMES. “COUNTERPARTS”, 1914. 
KINGSTON, MAXINE HONG. “NO NAME WOMAN”, 1975. 
MORRIS, DAVID. INTRODUCING JOYCE, 1997. 
MUCHEMI-NDIRITU, IRENE. “THE BLESSING OF KALI”, 2019. 
POE, EDGAR ALLAN. “THE MASK OF THE RED DEATH”, 1850. 
RUSHDIE, SALMAN. “THE HARMONY OF THE SPHERES”, 1994. 
TWAIN, MARK. “A CURIOUS EXPERIENCE”, 1881. 
WALKER, ALICE. “EVERYDAY USE”, 1973. 
 
WEBSITES: 
WWW.ADVANCE-AFRICA.COM 
WWW.BBC.CO.UK 
WWW.AMERICANLITERATURE.COM 
 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Lavinia Silvares Letras Doutora DE 40h/semana 

 

 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

De 03 de agosto a 12 de outubro de 2020 

Dias Atividades e carga horária  
Horas 

/semana 

06/08 
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 30min  
− Tempo destinado à leitura dos textos: 2h 
− Tempo destinado à realização das atividades: 1h30 
− Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h  

5h 
 
 

 

13/08 
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 30min  
− Tempo destinado à leitura dos textos: 2h 
− Tempo destinado à realização das atividades: 1h30 
− Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h 

5h 

20/08 
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 30min  
− Tempo destinado à leitura dos textos: 2h 
− Tempo destinado à realização das atividades: 1h30 
− Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h 

5h 

27/08 
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 30min  
− Tempo destinado à leitura dos textos: 2h 
− Tempo destinado à realização das atividades: 1h30 
− Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h 

5h 

3/09 
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 30min  
− Visualização da apresentação do Seminário 1: 2h 
− Tempo destinado à atividade sobre o Seminário: 2h30 

5h 
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10/09 
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 30min  
− Visualização da apresentação do Seminário 2: 2h 
− Tempo destinado à atividade sobre o Seminário: 2h30 

5h 

17/09 
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 30min  
− Visualização da apresentação do Seminário 3: 2h 
− Tempo destinado à atividade sobre o Seminário: 2h30 

5h 

24/09 
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 30min  
− Conferência: As Fronteiras da Literatura, com Elizabete Calderón, 

Ricardo Peres e Guilherme Fernandes: 3h 
− Atividade relativa à Conferência: 2h30 

6h 

01/10 
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 30min  
− Visualização da apresentação do Seminário 4: 2h 
− Tempo destinado à atividade sobre o Seminário: 2h30 

5h 

08/10 
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 30min  
− Visualização dos comentários sobre os Seminários: 1h 
− Discussão comentada das notas finais: 1h30 

3h 

15/10 
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 30min  
− Revisão, reflexão e autoavaliação da UC: 1h 
− Atendimento/dúvidas sobre as notas finais: 1h30 

3h 

Total de horas em ADE 52h 

 


