
Eletivas Sabin 2018 

Nome da disciplina 

Eletivas Segundas Fases – Literatura (Unicamp) 
 

Departamento 

Português 
 

Professor Responsável  

Tércio de Abreu Paparoto 
 

Número de vagas 

40 vagas  
 

Resumo da disciplina  

O momento é de mobilização e de especial foco nos estudos que abrangem o programa de 
Literatura nos mais importantes vestibulares. Isso significa que grandes exames, como o da 
Unicamp, exigem que o estudante vá além das leituras superficiais e de informações mais 
genéricas, de modo a convidá-lo para uma compreensão mais madura e consistente da lista de 
livros apresentada.  
Este curso pretende auxiliar os participantes na compreensão das obras literárias integrantes 
a partir de uma dinâmica que conjugará reflexão mais crítica sobre as respectivas temáticas 
presentes nesses textos com a resolução comentada de exercícios afins. 
 

 

Ementa 

 Poesia: Sonetos, de Luís Vaz de Camões; Poemas Negros, de Jorge de Lima e A teus 
pés, de Ana Cristina César 

 Contos: “O espelho”, de Machado de Assis; “Amor”, de Clarice Lispector (do livro 
Laços de Família) e “A hora e a vez de Augusto Matraga”, de Guimarães Rosa, do 
livro Sagarana 

 Teatro: O Bem-Amado, de Dias Gomes 
 Romance: Coração, cabeça e estômago, de Camilo Castelo Branco; História do Cerco de 

Lisboa, de José Saramago e Caminhos Cruzados, de Érico Veríssimo 
 Diário: Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus 
 Sermão: Sermão da Quarta-Feira de Cinza (1672, 1673 e Capela Real), de Padre 

Antônio Vieira 
 

 

Descrição por aulas 

Aula 01 
 

 Apresentação e resolução comentada de exercícios: Sonetos; 
Poemas Negros e A teus pés.  

Aula 02 
 

 Apresentação e resolução comentada de exercícios: O espelho e 
Amor. 

Aula 03 
 Resolução comentada de exercícios: A hora e a vez de Augusto 

Matraga e O Bem-Amado. 

Aula 04 
 Resolução comentada de exercícios: Coração, cabeça e estômago e 

História do Cerco de Lisboa. 

Aula 05 
 Resolução comentada de exercícios: Caminhos Cruzados e  

Quarto de Despejo. 

Aula 06 
 Resolução comentada de exercícios:  Sermão da Quarta-feira de 

Cinza 
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Foco da Eletiva 

 Revisão de conteúdos 

 Resolução de exercícios desafiadores  

 Aprofundamento de conteúdos 

 Estabelecer relações entre diferentes conteúdos 

 Estabelecer relações entre diferentes disciplinas/áreas 

 Composição de respostas de questões discursivas 

 


