
METODOLOGIA II. 

Prof. Marcos Silva – 2º semestre de 2017 (noturno). 

 

Curso expositivo: História e Literatura: Jorge Amado (período 1931/1956). 

 

I - Objetivos: Organizar a compreensão do texto literário como forma do            

pensamento sobre a História, em potencial diálogo com o Conhecimento Histórico           

como modalidade de cultura da área, no Ensino e na Pesquisa. Discutir especificidades             

da linguagem literária e os contatos estabelecidos entre documento, expressão poética e            

interpretação histórica. Refletir sobre a produção literária de Jorge Amado no período            

de 1931 a 1956 e suas interlocuções com o processo histórico brasileiro em andamento. 

 

II – Conteúdo: 

 

Curso expositivo: 

1 – Introdução: História e Linguagens, a Literatura de Jorge Amado. 

2 – O país do carnaval – O intelectual e o anúncio da modernidade brasileira. 

3 – Cacau – Terra, trabalho e política popular. 

4 – Suor – A cidade em mural. 

5 – Jubiabá – Da religiosidade popular ao sindicato e ao partido. 

6 – Capitães da areia – Meninos de rua e horizonte revolucionário. 

7 – Mar morto – Poesia, mito, Eros.                                . 

8 – ABC de Castro Alves e O amor do soldado – Memória literária e lutas                

sociais. 

9 – O cavaleiro da esperança – A revolução no trajeto do líder. 

10 – São Jorge dos Ilhéus – Metamorfoses do capital e lutas sociais. 

11 - Seara vermelha – A terra seca e seus frutos. 

12 – O mundo da paz – A esperança no bloco soviético e no socialismo. 

13 - Os subterrâneos da liberdade – Memória do Estado Novo nos anos 50. 

14 – Conclusões: Pesquisa histórica, Memória social e Literatura. 

15 – Entrega da avaliação escrita. 

 



 

 

 

Seminários: Leitura e discussão de Tenda dos milagres, de Jorge  Amado. 

 

III – Métodos Utilizados: O Curso discutirá problemáticas de conhecimento          

ligadas a História e Linguagens e a História e Multidisciplinaridade. A diversidade de             

abordagens será valorizada como potencial criativo do campo de conhecimento          

histórico. Os livros de Jorge Amado do período 1931/1956 serão expostos em classe             

pelo Professor, comentados e debatidos por Professor e Alunos. Um livro do mesmo             

Autor, de outro período de sua produção (Tenda dos milagres, 1969), será exposto em              

classe pelos Alunos (seminários), comentado e debatido por Professor e Alunos. 

 

IV – Atividades Discentes: Freqüência às aulas expositivas e aos seminários,           

participação nos debates sobre os livros e redação de comentário individual sobre um             

deles (período 1931/1956).  

 

V – Critérios de Avaliação: Haverá uma nota individual do trabalho escrito            

sobre um dos livros discutidos nas aulas expositivas, no limite máximo de cinco páginas              

digitadas ou datilografadas, e outra nota de grupo para o seminário.  

 

VI – Critérios de Recuperação: Cada aluno apresentará: 

1) relatório circunstanciado sobre a totalidade do Curso; 

2) trabalho escrito sobre  dois dos livros discutidos no curso expositivo;  

3) uma resenha do livro Jorge Amado. Romance em tempo de Utopia, de            

Eduardo de Assis Duarte. 
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