
 

 

PROPOSTA DE PCC (PRÁTICA COMUM CURRICULAR) 
 

‘’LEITURA, LETRAMENTO E SEQUÊNCIA DIDÁTICA EM GÊNEROS DO DISCURSO LITERÁRIO 
DE FICÇÃO CIENTÍFICA BRASILEIRA’’ 

 
 
PROFESSORES RESPONSÁVEIS: 
 
Profa. Dra. Rosângela Carreira 
 
Professor Convidado: Prof. Dr. Ricardo Celestino (Prof. do Centro Estadual de Educação Tecnológica 
Paula Souza. Doutor em Língua Portuguesa pela PUC/SP e pós-doc sobre Literatura de Ficção Científi-
ca) 
 
Carga horária: 50 horas 

 
Tema: a oferta de ferramentas para a realização de leituras críticas e sequências didáticas utilizando textos 
literários da Ficção Científica Brasileira. 
 
Ementa: a Literatura de Ficção Científica produzida no Brasil encontra-se atualmente em sua terceira onda, 
abrindo caminhos para autoras e autores da nova geração que problematizam o insólito sob o diálogo com a 
alta e baixa fantasia, o fantástico, o realismo mágico e os paradigmas científicos de nosso século. A grande 
demanda de produções de gênero no mercado editorial independente tem despertado a necessidade de 
promovermos diretrizes para problematizar textos literários definidos, pela crítica especializada, como fanta-
sistas. Dessa maneira, a PCC tem a finalidade de apresentar, em um primeiro momento, a terceira onda da 
Literatura de Ficção Científica produzida no Brasil. Em seguida, realizar leituras e análises críticas de 
produções literárias com a finalidade de ofertar e problematizar às alunas e aos alunos ferramentas para a 
realização de sequências didáticas utilizando obras da Literatura de Ficção Científica brasileira. 
 
Objetivo geral: estudar as obras da Literatura de Ficção Científica produzida no Brasil para a  realização de 
leituras críticas e elaboração de sequências didáticas. 
 
Objetivos específicos: 
 

 I. apresentar a terceira onda da Literatura de Ficção Científica produzida no Brasil; 
 II. identificar, em textos literários selecionados, o novum proposto pelo crítico literário Darko Suvin; 
 III. operacionalizar caminhos para a leitura crítica e a elaboração de sequências didáticas utilizando as obras 
literárias da Ficção Científica brasileira. 

 
Público-alvo: alunos de licenciatura da UFG. 
 
Carga horária: 03 (três) encontros de 01h e 30m. (14h30 às 16h30) 
 
Cronograma: 
 
Encontro I (08/10 ): apresentação das especificidades do texto literário e da leitura de obras de  ficção 
científica brasileira da terceira onda. 
 
Encontro II (13/10): a leitura e análise discursive de um contro. Alguns aspectos sobre letramento e sua  
relevância para a elaboração de uma sequência didática. 
 
Encontro III (06/11): envio e apresentação dos projetos elaborados/sequências elaborados pelos alunos.  
 
Encontro IV (13/11): avaliando e organizando para futura publicação ou postagem. 
 
 
Vagas são limitadas a 20 alunos  



 

 

OBSERVAÇÃO: Não haverá em hipótese alguma aumento de vagas, pois a professor está 
ofertando 3 PCC’s. 
 


