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EMENTA (Unidade Didática) 
 

A literatura brasileira na contemporaneidade: tradições e rupturas; O sistema literário brasileiro após o final da 
ditadura militar de 1964-84: Novos escritores e o espaço social e cultural do escritor literário no Brasil 
contemporâneo. 

 
PROGRAMA 

O espaço social da literatura no Brasil ao final do período ditatorial e durante a democratização. Vertentes da 
literatura no Brasil contemporâneo. Estudo de textos escolhidos. 
 

OBJETIVO GERAL 
Transmitir ao aluno um panorama da literatura no Brasil durante as últimas décadas do século XX e começo do 

XXI.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. O espaço ocupado pela literatura: mercado e vozes diversas. 
2. Caminhos da literatura no Brasil contemporâneo 
3. Estudo de textos curtos escolhidos. 

 
UNIDADES 

 
Unidade 1 – Percurso da literatura no Brasil 
Unidade 2 – História e Ficção 
Unidade 3 – Vozes fora do centro 
Unidade 4 – Distopia 
Unidade 5 – Reclusão e violência 
Unidade 6 – Ficção performática 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
              A disciplina estará dividida em duas partes: uma síncrona (12 horas) e outra assíncrona (18 horas). 
Durante a parte síncrona, os encontros transcorrerão no Teams e terão por base explicações do professor com 
possíveis debates com os estudantes. O foco central da disciplina recairá sobre o estudo de prosa ficcional, mas 
buscará, também, a definição de valores conceituais da teoria e história literária. 
              Os trabalhos assíncronos serão feito a partir de leituras de textos literários e de suas análises, aplicando 
nelas as questões discutidas em aula, teóricas e conceituais, resultando em ensaios escritos a serem encaminhados 
ao professor. 
              Conforme exista necessidade, referências bibliográficas complementares serão indicadas.  

 
AVALIAÇÃO E PRESENÇA 

Como as atividades estarão divididas em duas partes (síncrona e assíncrona) e para evitar a penalização 
de alunos que possam ter problemas de conexão no horário estabelecido para os encontros ou não ter acesso a 
recursos necessários para acompanhar ao vivo as discussões, o total da presença e da nota de cada uma das 
unidades será atribuído pela entrega dos trabalhos solicitados. Serão requisitados dois trabalhos ao longo da 
disciplina: 1 ensaio e 1 reescrita do ensaio proposto. Cada um deles (o trabalho e a reescrita) computando um 
total de 15 horas de atividades na disciplina.  

Trabalhos que contenham plágio, ou outras irregularidades legais, serão automaticamente zerados, 
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podendo acarretar, inclusive, outras sanções administrativas. 
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Cronograma da disciplina optativa de Literatura Brasileira Contemporânea 
 
Unidade 1 – Percurso da literatura no Brasil 
 

Data do encontro: 06 de maio, 21-22:30 horas + 30 minutos de atendimento 
 
Unidade 2 – História e Ficção 
 

Data do encontro: 13 de maio, 21-22:30 horas + 30 minutos de atendimento 
 

ANA MIRANDA – Desmundo 
JOSÉ ROBERTO TORERO – Terra papagali 

 
Unidade 3 – Vozes fora do centro 
 

Data do encontro: 20 de maio, 21-22:30 horas + 30 minutos de atendimento 
 

CONCEIÇÃO EVARISTO – Olhos d’água 
FERRÉZ – Capão Pecado 
 
Unidade 4 – Distopia  
 

Data do encontro: 27 de maio, 21-22:30 horas + 30 minutos de atendimento 
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IGNÁCIO DE LOYOLA BRANDÃO – Não verás país nenhum 
COLETÂNEA – Fractais Tropicais 

 
Unidade 5 – Reclusão e violência 
 

Data do encontro: 10 de junho, 21-22:30 horas + 30 minutos de atendimento 
(3 de junho – feriado) 

 
RADUAN NASSAR – Um copo de cólera 
SHEYLA SMANIOTO – Desesterro 
 
Unidade 6 – Ficção performática 
 

Data do encontro: 17 de junho, 21-22:30 horas + 30 minutos de atendimento 
 

SÉRGIO SANT’ANNA – A tragédia brasileira 
ANDRÉ SANT’ANNA – Sexo 

 
 
Primeiro Trabalho Assíncrono: Produzir um ensaio seguindo as observações e as apresentações aulas. 
Para tanto, deve-se optar por um dos títulos indicados para cada um dos dias das aulas. Caso opte-se por 
algum outro título, consulte o professor antes de 28 de maio. 
 

Data de entrega: 09 de julho de 2021 
 

 
Segundo Trabalho Assíncrono: Reescrever o ensaio produzido anteriormente, seguindo as observações 
indicadas na apreciação do trabalho. 
 

Data de entrega: 30 de julho de 2021 
 

 
Estrutura dos Trabalhos Escritos  

 
1. Os trabalhos são individuais. 
2. No total, serão cobrados 2 trabalhos, um ensaio e uma reescrita, que, em conjunto, comporão o 
total da nota e das presenças da disciplina. Cada trabalho entregue equivale a ½ da nota e das 
presenças da disciplina. 
3. Espera-se que as críticas levem em consideração os estudos da disciplina e que possuam 
minimamente 1) apresentação do enredo do livro ou a proposta de antologia de contos, 2) breve 
análise e contexto de produção, e 3) avaliação crítica da obra escolhida. 
4. Para a escrita do ensaio, deve-se escolher pelo menos um dos títulos indicados, mas, o trabalho 
não precisa se restringir sua abordagem apenas ao livro escolhido: pode-se buscar outras obras 
artísticas ou bens culturais que possam dialogar e aprofundar a análise. Caso desejar estudar um 
livro não indicado, entrar em contato com o professor nos prazos previstos já com a indicação do 
livro. 
5. Os trabalhos deverão ser entregues por meio eletrônico, encaminhados sempre para o email: 
allanvalenza@yahoo.com.br. Use como assunto “LITERATURA 1/2 – SEU NOME” (ex: 
LITERATURA 2 – ALLAN) 
 
 
Docente responsável: Allan Valenza da Silveira 
 


