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NOME DA DISCIPLINA: A poesia de Fernando Pessoa 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Rogério Santana 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64h 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 04h 

SEMESTRE/ANO: 2/2010 

EMENTA: 

A poesia de Fernando Pessoa em suas diversas formulações, atribuídas ao ortônimo e aos 

heterônimos. Unidade e diversidade que a constituem. A poética do fingimento. 

I – OBJETIVOS: 

Apresentar a poesia de Fernando Pessoa, nas suas formas heteronímicas mais expressivas, de 

maneira que se possam entender os motivos temáticos e as realizações estéticas do maior 

poeta português do século XX. 

II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1- A poesia heteronímica: fundamentos 



2- Ortônimo 

3- Alberto Caeiro 

4- Ricardo Reis 

5- Álvaro de Campos 

 

 

III - METODOLOGIA: 

Aulas expositivas sobre as poesias selecionadas, sempre com base na crítica mais reconhecida; 

atividades de leitura de poemas em sala de aula; discussão a partir de temas previamente 

propostos; seminários apresentados pelos alunos. 

IV - AVALIAÇÃO: 

Para dimensionar a apreensão do conteúdo a ser apresentado, os alunos serão submetidos a 

duas avaliações por escrito e individuais. 

V – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Textos literários 

PESSOA, Fernando. Obra em prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986. 

PESSOA, Fernando. Obra poética. 9ed. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986. 

 

Textos teóricos 

ABDALA JÚNIOR, Benjamin & PASCHOALIN, Maria Aparecida. História social da literatura portuguesa. 

2ed. São Paulo: Ática, 1985. 

MOISÉS, Massaud. Presença da literatura portuguesa V - Modernismo. 2ed. São Paulo: Difel, 1971. 

SARAIVA, António José & LOPES, Oscar. História da literatura portuguesa. 15ed. Porto: Porto Ed., 1989. 

 

VI – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (SERÃO APRESENTADOS OUTROS TÍTULOS DURANTE O 

CURSO) 

 

COELHO, Jacinto do Prado. Sobre as idéias estéticas de Fernando Pessoa. In: _____. A letra e o leitor. 

2ed. Lisboa: Moraes, 1977. p.209-217. 

GALHOZ, Maria Aliete. Fernando Pessoa, encontro de poesia. In: PESSOA, Fernando. Obra poética. 9ed. 



Lisboa: Ulisseia, 1986. p.15-60. 

LOPES, Óscar. Fernando Pessoa. In: _____. Ler de depois – crítica e interpretação literária/1. 2ed. Porto: 

Inova, 1969. p.236-284. 

MOISÉS, Carlos Felipe. Roteiro de leitura: Mensagem de Fernando Pessoa. São Paulo: Ática, 2000. 

MONTEIRO, Adolfo Casais. Apresentação. In: PESSOA, Fernando. Poesia. 7ed. Rio de Janeiro: Agir, 1977. 

p.5-15. 

PERRONE-MOISÉS, Leyla. Pessoa de todos (os) nós. In: _____. Inútil poesia. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2000. p.145-150. 

 

VII – OBSERVAÇÕES 

1-Frequência 

-a freqüência será feita em todas as aulas; 

-lembre-se de que não se pode faltar mais de 25%; 

-não há abono de faltas; 

-será lançado o quantitativo alcançado pelo aluno, independentemente da nota. 

 

2-Avaliação 

-provas individuais, sem consulta, a caneta. 

 

3-Segunda chamada 

-concedida de acordo com as causas previstas em resolução; 

-solicitar na Coordenação do Curso, para ser apreciada pelo professor; 

-atestado médico deve vir acompanhado da justificativa de impossibilidade física de estar presente na FL 

no dia da prova. 

 

4-Reposição de aula 

-caso seja necessário, será feita aos sábados, pela manhã. 
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Nome da disciplina: Prática Escrita de Inglês 2 

Professor responsável: Eliane Carolina de Oliveira 

Carga horária semestral: 64 horas 

Carga horária semanal: 4 horas 

Semestre/ano: 2º. Semestre 2010 

Ementa: aprimoramento da capacidade de expressão escrita através do uso de estratégias 

discursivas, com ênfase na escrita acadêmica. 

1. Objetivos: 

1.1. Objetivo geral:  

1.1.1. Proporcionar oportunidades para o desenvolvimento da habilidade de escrita. 

 

1.2. Objetivos específicos: 

1.2.1. Praticar a expressão escrita de diferentes gêneros textuais. 

1.2.2. Desenvolver a escrita acadêmica. 

 

2. Conteúdo programático: 

2.1. Textos descritivos e narrativos 

2.2. Textos comparativos 

2.3. Textos argumentativos  

2.4. Ensaio 

 

3. Metodologia: 

3.1. Aulas expositivas 



3.2. Atividades individuais e em grupo 

3.3. Atividades de leitura e escrita de textos 

3.4. Atividades de reescrita.  

 

4. Avaliação: 

4.1. Portifólios 

4.2. Testes escritos 

Obs.: a avaliação será feita de forma contínua e individual, levando-se em consideração 

todas as atividades discentes e o desempenho do aluno no decorrer do semestre. 

 

5.Bibliografia básica: 

 

ARNAUDET, M, L.; BARRETT, M. E. Paragraph development: a guide for students of English. 

New Jersey: Prentice Hall, 1990. 

BANDER, R. From sentence to paragraph. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980. 

ZEMACH, D. E.; RUMISEK, L. A. Academic Writing: from paragraph to essay. Oxford: 

Macmillan, 2005. 

ZEMACH, D. E.; ISLAM, C. Paragraph Writing: from sentence to paragraph. Oxford: 

Macmillan, 2005. 

HOGUE, A. First Steps in Academic Writing. New York: Addinson-Wesley Longman, 1996. 

OSHIMA, A.; HOGUE, A. Writing Academic English. Pearson Education, 4th Revised edition 

edition, 2005 

 

6. Bibliografia complementar: 

 

Cobuild English Dictionary. London: Collins Publishers. 

MURPHY, R. English grammar in use. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 
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NOME DA DISCIPLINA: Leitura crítica de textos religiosos árabes e iranianos. 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Alexandre Ferreira da Costa e Antón Corbacho Quintela 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 04 

SEMESTRE/ANO: 2º/ 2010 

EMENTA: Leitura, em voz alta, de trechos de textos religiosos árabes e iranianos – muçulmanos e 

cristãos – na sua tradução ao espanhol e ao português. Diálogo sobre as matérias comuns a esses 

produtos. Contraste formal entre a versão em castelhano e em português desses trechos. 

I – OBJETIVOS: 

Em primeiro lugar, por meio da prática da leitura em voz alta de textos sagrados em castelhano, 

visar-se-á o aperfeiçoamento da dicção em língua espanhola. Em segundo lugar, através das traduções à 

língua espanhola e à língua portuguesa desses textos, visar-se-á a compreensão do seu processo de 

fixação. Dentro desse segundo intuito, têm-se, como 

objetivos principais, o 

1. conhecimento das tendências mais importantes na tradução de textos sagrados. 

2. exame das dificuldades que envolve a tradução de um texto sagrado ao se respeitar a sua cultura de 

partida. 

3. cotejo das traduções dos textos sagrados ao espanhol e ao português. 



      e como objetivos secundários, a 

1. análise do status diferenciado dos textos sagrados frente aos textos literários. 

2. classificação dos Leitmotiven dos textos sagrados. 

3. observação da incorporação dos Leitmotiven dos textos sagrados a repertórios literários. 

 

II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Definição do conceito de “texto sagrado”. 

2. Os textos sagrados como textos culturais. A incorporação dos textos sagrados ao repertório literário. 

3. A problemática da versão do Alcorão ao espanhol e ao português. 

4. A canonização das traduções dos textos sagrados ao espanhol e ao português. 

5. Classificação dos Leitmotiven dos textos sagrados. 

 

III - METODOLOGIA: 

Cada sessão de aula é composta de uma parte teórica e de uma parte prática.  

 Na primeira são expostos e comentados os Leitmotiven comuns aos textos fundadores do 

cristianismo e do islã.  

 Na parte prática lêem-se em voz alta e contrastam-se formalmente trechos desses textos sagrados 

vertidos ao espanhol e ao português. 

IV - AVALIAÇÃO: 

A avaliação da matéria será qualitativa e quantitativa e basear-se-á: 

 na participação nos comentários e debates que se desenvolvam na sala de aula,  

 na elaboração de análises contrastivas das traduções  

 e em provas relativas às leituras indicadas e aos conteúdos da matéria desenvolvidos durante as 

aulas. 

V – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 DEUS O ONISCIENTE. Alcorão – ed. bilíngüe árabe/ português. Riad: Ministério dos Assuntos 

Islâmicos, 2007. 

VI – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

1. JOMEINI. El libro de Jomeini: las citas filosóficas, religiosas y morales del Ayatollah Jomeini. 

Barcelona: Bruguera, 1981. 

2. KHOMEINI [Aiatolá]. O livro verde dos princípios políticos, filosóficos, sociais e religiosos. 

Rio de Janeiro: Record, 1979. 

3. MAHOMA. El sagrado Corán. Barcelona: Ed. Musa, 1983. 

4. SOAYBY, [Padre] Felipe Hage. A missa maronita. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1962. 

 

 

 


