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EMENTA

Estudo da prosa brasileira, na Modernidade e na Contemporaneidade. Educação para as relações 
étnico-raciais. Educação ambiental.

JUSTIFICATIVA

Apresentar ao aluno importantes autores e obras da prosa brasileira dos séculos XX e XXI, bem 
como as principais problemáticas estéticas e socioculturais, como as da literatura de autoria 
indígena e da literatura afro-brasileira.



OBJETIVO

Propor o estudo de diferentes momentos da narrativa brasileira, nos séculos XX e XXI, a partir de 
leituras crítico-reflexivas de textos em prosa.

PROGRAMA

1. Narrativa regional. Relações homem-natureza no Brasil: entre a utopia e a denúncia.
2. Narrativa confessional.
3. Prosa urbana e de resistência: as relações étnico-raciais e os direitos humanos na sociedade 
brasileira.
4. Diálogos com dramaturgia e cinema.
5. Tendências contemporâneas.

METODOLOGIA

Aulas expositivas e dialogadas, debates e análises coletivas das obras trabalhadas. Estão 
previstas atividades assíncronas e síncronas – as quais ocorrerão das 19:30 às 22h (horário 
dedicado às aulas expositivas, aos debates, aos seminários e ao plantão de dúvidas). O 
atendimento ao aluno também se dará pela troca de mensagens eletrônicas ao longo do curso. 
As atividades assíncronas consistirão na leitura dos textos teóricos e literários, na análise das 
obras lidas, na elaboração semanal dos "Perfis" e na preparação dos seminários.
Atividades síncronas – 22h30
Atividades assíncronas – 37h30

RECURSOS DIDÁTICOS

A disciplina será desenvolvida, essencialmente, na plataforma Microsoft TEAMS (por isso, é 
imprescindível que o aluno esteja com seu e-mail institucional regularizado e cadastrado no Office
365 Educação, disponibilizado pela UFU). Caso necessário, será utilizada também a plataforma 
Google Meet. Todos os textos trabalhados estão disponíveis em formato digital e o docente os
disponibilizará na plataforma TEAMS.

AVALIAÇÃO

Instrumento Conteúdo e critérios para a correção das avaliações Data Valor

Perfil

Criação de Perfil (9 atividades, valendo 5 pontos cada) – 
(Apresentação do escritor, levando em conta: 1) biografia; 2) 
principais obras; 3) historiografia; 4) estilo) (Apresentação do evento, 
levando em conta: 1) contextualização; 2) principais nomes e ideias) 
(Apresentação do tema, levando em conta: 1) conceituação; 2) 
contextualização e principais nomes) 

14/10/2020

5 pontos 
cada (total 
de 45 
pontos)

Debate do filme 
Vidas secas

Formulação de 1 questão por cada grupo (enviada com antecedência 
para o professor), para conduzir o debate sobre o filme

28/10/2020 15 pontos
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Instrumento Conteúdo e critérios para a correção das avaliações Data Valor

Seminário
Seminário 1: “Mineirinho”, de CL; Seminário 2: “Partida do audaz 
navegante”, de JGR; Seminário 3: O caderno rosa de Lori Lamby, de 
HH; Seminário 4: Retratos de Carolina, de LB  

04/11/2020 30 pontos

Presença e 
participação

Participação e assiduidade ao longo dos encontros síncronos. 09/12/2020 10 pontos

CRONOGRAMA

Conteúdo Aulas Data

Não há registros para esta seção.
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Paulo Fonseca Andrade
Instituto de Letras e Linguística
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