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Disciplina: COMUNICAÇÃO E ARTE: INTRODUÇÃO ÀS TEORIAS LITERÁRIAS (??) 
Código: HT/OC094  - Comunicação e Arte 
Curso: Comunicação Social 
Pré-requisito: não tem 
Natureza: Semestral 

 

Carga horária: 30 

 
EMENTA: Fundamentos literários e teorias da literatura como apoio à leitura, 
interpretação, e análise crítica de textos literários a partir da especialização editorial nos 
meios de comunicação.  

 

PROGRAMA:  
Unidade 1  
- Funções da linguagem: linguagem “poética” (função literária da linguagem). 
- Conceitos de literatura. Estético. Social. Histórico. Obra literária x sistema literário. 
  Sistema de códigos e convenções do estudo literário.  
- Gêneros e tipos de narrativas. Romance, novela, conto, crônica. 
- Elementos da narrativa: enredo, personagens, espaço, tempo, narrador, etc. Os tipos de  
  discurso: direto, indireto, indireto livre. 
 
Unidade 2 
- Herança literária ocidental: tradição clássica e tradição bíblica. Uma visão da 
representação 
  da realidade (mimese) na literatura.  
- Perspectivas de análise literária: hermenêutica, formalismo russo, teoria da recepção, 
   estruturalismo, psicanálise. Escolas e autores.  
 
Unidade 3 
- A questão da modernidade: ruptura e fragmentação na literatura a partir do final do 
século 19. 
- As vanguardas históricas: luta contra a tradição e contracultura no século 20.   
   Pós-modernidade e a busca da relação entre o tradicional e a inovação, imitação e 
   originalidade.   

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS: Aulas expositivas, análise de textos, seminários, 
exercícios individuais, exercícios em grupo, discussão de leituras selecionadas.   

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: Participação em trabalhos e seminários temáticos (50%) e 
trabalho individual de texto literário (50%). 
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