PEN CLUBE DO BRASIL
C U R S O S SEGUNDO SEMESTRE 2017
COMO ESTRUTURAR UM ROMANCE
(Segundo Módulo)
Ministrado por CLÁUDIO AGUIAR, escritor e ex-professor da UFRPE
Dias 1º, 8, 22 e 29 de novembro, às quartas-feiras, de 17h30 às 19h30
EMENTA: História e enredo. Tipologias de romances. Como movimentar personagens e comover
leitores. Como manter o interesse do leitor. Procedimentos narrativos. Como evitar defeitos. Estruturas
do romance. Paradigma e Argumento.
LEITURA DE ROMANCES
Ministrado por ALCMENO BASTOS, escritor e professor da UFRJ
Dias 7, 14, 21 e 28 de novembro, às terças-feiras, de 17h30 às 19h30
EMENTA: O curso se propõe como oficina de leitura, isto é, como superação do simples, superficial e
passageiro entretenimento, sem prejuízo, porém, da fruição lúdica do romance, a modalidade de
narrativa ficcional em prosa mais bem sucedida na tarefa de representar tanto a vida “real” quanto as
irrealidades do imaginário humano. O curso será desenvolvido através de farta exemplificação textual,
da proposição de atividades práticas e da descrição sucinta dos aspectos estruturais do romance,
apoiado em informações objetivas sobre o percurso do romance na literatura ocidental.
GREGO INSTRUMENTAL
– Noções básicas de Grego Moderno –
Ministrado pela Dra. ANNA RIGA
Dias 30 de outubro, 6, 13 e 27 de novembro, às segundas-feiras, de 17h30 às 19h30
EMENTA: História e evolução da língua. Estrutura da língua. Palavras de origem grega no vocabulário
português. Os sete sábios da antiguidade, os provérbios e os seus significados.
O POETA CARLOS & OUTROS DRUMMONDS
Ministrado por EDMÍLSON CAMINHA, Jornalista, professor e escritor
Dias 10, 17, 24 de novembro e 1° de dezembro, às sextas-feiras, de 17h30 às 19h30
EMENTA: Estudo da obra do poeta destacando os seguintes aspectos: O vasto mundo poético de
Drummond; Maria Julieta, filha de peixe; Manolo, o que pensava com a própria cabeça; Crônicas e
contos: a prosa de Drummond.
Coordenadora dos Cursos: Professora Luiza Lobo
Inscrições: pessoalmente, por e-mail (pen@penclubedobrasil.org.br) ou tel (21) 2556-0461.
Taxa única: R$ 100,00
Número de vagas de cada Curso: Limitado a 20 (vinte) pessoas.
Será fornecido certificado de participação.
Local: Sede Social do PEN Clube do Brasil - Praia do Flamengo, 172 / 901 - Flamengo / RJ

