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Modalidade: Temática Livre

Ementa com cronograma de execução: Este curso livre tem como objetivo realizar a

leitura  conjunta  de  poemas  selecionados a  partir  de  três  obras  da  poeta  portuguesa

Sophia de Mello Breyner  Andresen (1919-2004).  São elas:  Mar Novo (1958),  Livro

Sexto (1962) e O Nome das Coisas (1977). Andresen é considerada uma figura central

na luta contra o regime ditatorial do Estado Novo (1933 -1974) - conduzido por Antonio

Salazar  -  por meio de sua participação ativa na política portuguesa,  como em obras

críticas ao totalitarismo da época. Para ampliação da discussão, os poemas selecionados

conversarão com textos teóricos que versam sobre o contexto histórico português. Entre

eles,  estão  O 25 de  Abril  na  Poesia  Portuguesa, de  Fernando J.  B.  Martinho  e  O

Salazarismo e as Mulheres, de António Costa Pinto. Dessa maneira, o presente curso

visa  promover  a  discussão sobre a  força  da poesia  como linguagem potencialmente

crítica a movimentos totalitários.

O curso terá carga horária de 20 horas com encontros semanais de 2 horas de duração,

sendo 12 horas de atividades síncronas e 8 horas de atividades assíncronas para a

leitura prévia de materiais a serem indicados pela ministrante. 

Descrição das atividades síncronas e assíncronas com carga horária:

Data Tópico Atividade 

Síncrona

Atividade 

Assíncrona

08/09/2021 Apresentação do curso, objetivos e biografia 

de Sophia de Mello Breyner Andresen

2h

15/09/2021 Breve histórico sobre o Estado Novo (1933 -

1974) em Portugal e leitura de poemas 

selecionados de Mar Novo (1958)

2h 2h

22/09/2021 A insurreição de Sophia em poemas da obra 

Livro Sexto (1962)

2h 2h

29/09/2021 Considerações sobre a Revolução dos Cravos 2h 2h



(1974) e seus respectivos desdobramentos

06/10/2021 A chegada da revolução e a visão da poeta 

em poemas de O Nome das Coisas (1977)

2h 1h

13/10/2021 Retomada de tópicos principais, discussão 

final e encerramento.

2h 1h

Descrição do público-alvo e da proposta do curso (como se alinham): interessados e

interessadas na conversa acerca da história recente de Portugal e possíveis diálogos com

a poesia.  Deste modo, tanto a comunidade acadêmica quanto a comunidade externa,

independente de vínculo institucional, encontram-se aptas a participar de discussões que

tem como permissa promover o exercício crítico frente a regimes totalitários. 

Dia e horário dos encontros:

08/09/2021 – 15h às 17h

15/09/2021 – 15h às 17h 

22/09/2021 – 15h às 17h 

29/09/2021 – 15h às 17h 

06/10/2021 – 15h às 17h

13/10/2021 – 15h às 17h 

Descrição dos procedimentos de registro da presença dos cursistas: a comprovação

para fins de presença será realizada por meio de  prints  da tela, com a exposição das

datas  e  hora,  além  de  relatórios  gerados  pela  plataforma  Microsoft  Teams  e/ou

UFPRVirtual.

Datas de início e término das atividades: início em 08 de setembro de 2021 e término

em 13 de outubro de 2021.
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Plataforma em que o Curso será ministrado: Microsoft Teams

Link para acesso: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjkxZTM3YWYtOTk1OS0

0MmFkLTljNWUtYzllZGRkNmY4OGY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid

%22%3a%22c37b37a3-e9e2-42f9-bc67-4b9b738e1df0%22%2c%22Oid%22%3a

%224fff8e75-2de7-470b-9fba-e0f3184721d8%22%7d

E-mail institucional da proponente: giovana.luersen@ufpr.br


