
148 - ESCRITAS CRIATIVAS  

Apresentação 

Quando Judith Grossman implementou as Oficinas de Criação Literária no 
curso de Letras da UFBA em 1966, ainda estava distante a ideia dos 
Bacharelados Interdisciplinares.  

Contudo, a prática e troca do texto criativo nunca deixou de ser o mais 
eficiente meio de amadurecimento dos profissionais da palavra. É por isso 
que  quando foi criada a Área de Concentração em Escrita Criativa, as Oficinas 
de Criação consolidaram-se como seu eixo central. Daqui poderão sair poetas, 
ficcionistas, dramaturgos, professores e pesquisadores. 

Não se trata de forjar escritores do nada, mas de oferecer terreno fértil 
para o desenvolvimento de todo aquele que foi tocado pelo chamado mudo 
das palavras. 

Projeto pedagógico da AC em Escritas Criativas (I. LETRAS/UFBA)  

A área de concentração em Escritas Criativas é uma modalidade de 
especialização curricular capaz de conferir aos estudantes dos Bacharelados 
Interdisciplinares o domínio de habilidades e competências teóricas e 
aplicadas na construção de textos criativos de diversos gêneros e no 
estabelecimento de diálogos teóricos e criativos com outras artes e 
linguagens, numa perspectiva inovadora de formação. Apesar de oferecer uma 
organização curricular com um claro horizonte de especialização, a área de 
concentração não perde a dimensão interdisciplinar da matriz dos Bis. Ela se 
integra ao conjunto de práticas pedagógicas em plena sintonia com os 
conteúdos dos Bis de Artes e Humanidades.  

Assim, a área de concentração em Escrita Criativa se constitui num 
importante elemento de formação de profissionais habilitados ao uso criativo 
da palavra escrita com finalidade estética, transitando entre variados gêneros 
e linguagens a fim de construir objetos de fruição artística e desenvolver o 
apuro crítico.  

  
Matriz Curricular AC em Escritas Criativas 

4o. semestre 5o. semestre 6o. semestre

LETA10 Introdução aos 
estudos literários LETA07 Pesquisa orientada LETA08 Trabalho de 

conclusão de curso (TCC)

LETB96 Criação literária LETB90 Literatura e 
outras artes 

LETB98 Criação literária: 
o conto

Optativa da AC (OC) LETB97 Criação literária: 
o poema

LETC02 Criação literária: 
peças teatrais



  
O estudante vinculado à AC em Escritas Criativas deve cumprir, além dos 5 
componentes obrigatórios do BIH (HACA01, HACA03, HACA34, LETE43 e 
LETE45), mais 7 obrigatórios da AC em Escritas Criativas (LETA07, LETA08, 
LETA10, LETB90, LETB96, LETB97, LETB98 e LETC02). 

Deve cumprir também 7 componentes optativos da AC (OC), entre os 
seguintes: LET030, LET233, LET234, LETA16, LETA21, LETA32, LETB86, 
LETB87, LETB88, LETB91, LETB92, LETB94, LETB95, LETB99, LETC01, LETC03, 
LETD81 e LETD82.  

Deve cumprir ainda 3 componentes optativos de Grande Área (OG), entre 
componentes com código HAC, EDC, ADM, ECO, COM, DIR, FCH, IPS e 1 
componente livre (LV).  

Além dos 3 entre 5 Estudos (Sociedades, Cultura, Desenvolvimento, Poderes 
e Subjetividades), 2 componentes científicos (OY) e 2 artísticos (OZ). E 
Atividade Complementar de 360hs, referente ao período integral do BI, do 
1o. ao 6o. semestre.  

Disciplinas da AC em Escritas Criativas ofertadas em 2017-2: (*outros 
componentes oferecidos pelo I.Letras são considerados artísticos (OZ)) 

LETA08 - Trabalho de conclusão de curso (OB)  
Elaboração e desenvolvimento de trabalho de conclusão de curso, sob 
orientação de um professor, seguido de defesa oral diante de uma banca 
examinadora.  
Docente: Antonia Torreão Herrera 

LETA10 - Introdução aos estudos literários (OB)  
Estudo de conceitos de texto e intertexto e de escrita literária nas 
modalidades poesia, narrativa e drama; leitura e interpretação de textos 
literários. 
Docentes: Diversos 
Horários: Terça e Quinta   13h-14:50 / 14:50-16:40 
    16:40-18:30 / 20:20-22:10 

LETB96 - Criação literária (OB) 
Elaboração de textos curtos em poesia e prosa, mediante técnicas com a 
palavra. 
Docente: Igor Rossoni 

Optativa da AC (OC) Optativa da AC (OC) Optativa da AC (OC)

Optativa da AC (OC) Optativa da AC (OC) Optativa da AC (OC)

4o. semestre 5o. semestre 6o. semestre



Horário: Sexta-feira 13h-16:40 

LETB97 - Criação literária: o poema (OB) 
Elaboração de livros de poesia. 
Docente: Cássia Lopes 
Horário: Quarta-feira 8:50-12:30 

LETB98 - Criação literária: o conto (OB) 
Elaboração de contos. 
Docente: Antonia Torreão Herrera 
Horário: Quarta-feira 8:50-12:30 

LETB86 - Teoria da Narrativa (OC) 
Estudo teórico da narrativa, a partir da análise de amostras significativas. 
Docente: Lígia Telles 
Horário: Segunda e Quarta 10:40-12:30 

LETB92 - Questões teóricas da contemporaneidade (OC) 
Estudo teórico do texto literário e outros textos. 
Docente: Antônio Eduardo Laranjeira 
Horário: Segunda e Quarta 18:30-20:20 

LETB95 - O escritor e seus múltiplos (OC) 
Estudo do escritor em suas múltiplas faces; o lugar do pesquisador da 
literatura. 
Docente: Evelina Hoisel 
Horário: Terça e Quinta 10:40-12:30 

LETC01 - Criação literária: o romance (OC) 
Elaboração de textos de textos de gênero romanesco. 
Docente: Antonia Torreão Herrera 
Horário: Quarta-feira 8:50-12:30 (sujeito a modificações) 

LETA16 - Estudo de Teorias e Representações da Literatura e 
da Cultura (OC)  
Estudo do campo da teoria literária: interdisciplinaridade; estudo de 
representações literárias e suas relações com outras representações culturais; 
o autor e o leitor: contexto histórico e social. 
Horários: Terça e Quinta   10:40-12:30 Antonia T Herrera / profa. substituta 
    16:40-18:30 Antonia T Herrera 
    18:30-20:20 Antônio Eduardo Laranjeira 

Para mais informações, dúvidas, sugestões, ver Projeto Pedagógico e Matriz 
Curricular da Área e também entrar em contato com Antonia Herrera, 
professora do Instituto de Letras e coordenadora da área de concentração em 
Escritas Criativas, pelo email: aherrera@ufba.br 


