
 

 

EMENTAS DAS DISCIPLINAS 

 

Área: Estudos Literários 

Semestre/ano: 1º/2014  
 

Disciplina: Aculturação e literatura: a 
transformação do Brasil em matéria 
repertorial de sistemas literários 
estrangeiros. 

Prof. Dr. Antón Corbacho Quintela.  

Ementa:  
Estudo do processo de transformação do Brasil em elemento repertorial dos sistemas 
literários estrangeiros, com ênfase na observação das características desse processo na 
produção de escritores oriundos de Estados de língua espanhola como língua oficial. 

 

 

Disciplina: TN – 14 Teorias da Narrativa Prof. Dr. Heleno Godói de Sousa 

Ementa: 
 Confronto entre obras fundamentais da tradição literária ocidental e de outras 
representativas da literatura moderna e contemporânea, como procedimento para o 
estudo de teorias da narrativa. 

 

Disciplina: Tópicos de poesia moderna Prof.ª Dr.ª Solange Fiuza Cardoso 
Yokozawa 

Ementa:  
Estudo de questões fundamentais para a compreensão da poesia moderna, por meio da 
leitura de referências teórico-críticas basilares e da obra de um poeta moderno 
representativo. 

 

 



Disciplina: Configurações da poesia lírica 
contemporânea: Diálogos entre Portugal e 
Brasil 

Prof.ª Dr.ª Goiandira Ortiz de Camargo 

Ementa: 
Propõe-se nesta disciplina a leitura e análise teórico-crítica da poesia lírica 
contemporânea, tendo em vista obras de poetas brasileiros e portugueses. A partir dos 
tópicos modernidade, contemporaneidade, tradição, poética, linguagem, subjetividade, 
sentido e forma, leremos os portugueses Ana Luisa Amaral, Luis Miguel Nava, Jose 
Tolentino Mendonça, Luis Quintais, Manuel de Freitas e Rui Pires Cabral. Dos 
brasileiros, foram selecionados Paulo Henriques Britto, Antônio Cícero, Francisco 
Alvim, Cláudia Roquete-Pinto e Marcos Siscar. Outros poetas também serão lidos de 
forma complementar ou indicados para seminários. 
 

Disciplina: Metodologia da Pesquisa 
Científica 

Prof. Dr. Jamesson Buarque de Souza 
 

Ementa:  
Apresentação dos conceitos inerentes à metodologia científica, sua natureza e tipos. A 
delimitação temática e a estrutura da pesquisa; mapeamento de problemas, hipótese, 
objeto, corpus e objetivos. Revisão bibliográfica e organização do marco teórico. Os 
Estudos Literários perante o conceito Investigação, desenvolvimento e inovação (I + D 
+ i). A crise da literatura e a aplicabilidade das pesquisas literárias. 
 
 
 

Disciplina: Literatura e Cultura em Goiás Prof.ª Dr.ª Leila Borges Dias Santos 

Ementa: 
Análise de obras selecionadas da literatura goiana e de estudos sobre a cultura, em 
específico sobre a cidade de Goiás e sua história política, econômica e social nos 
períodos anterior e contemporâneo à fundação de Goiânia. A abordagem mescla 
autores da Crítica Literária, Sociologia, Antropologia e História Cultural, enfatizando 
apreciações sobre literatura, cultura, identidade, memória, modernidade e 
modernização. 
 

 

 

 

 



Disciplina: O Imaginário poético de Vida 
Nova e da Comédia de Dante Alighieri 

Prof.ª Dr.ª Suzana Yolanda L. M. 
Cánovas e Prof.ª Dr.ª Sueli Maria de 
Oliveira Regino 

Ementa: Estudo de imagens, símbolos, arquétipos, alegorias e mitos no imaginário 
poético de Vida Nova e da Comédia, de Dante Alighieri. Reflexões sobre as obras 
citadas, visualizando seu medievalismo e traços de modernidade. 
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