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EMENTA: Estudo de obras e autores representativos do período, focalizando-se suas 
características gerais e sua inserção no contexto histórico nacional e internacional. Destaque 
para textos de José de Alencar, Machado de Assis, Raul Pompéia, Aluísio Azevedo, Manuel 
Antônio de Almeida, Lima Barreto e Euclides da Cunha. 
 

OBJETIVOS: 
� Introduzir o aluno na discussão da construção da instância narrativa da literatura 

brasileira do século XIX. 
� Introduzir o aluno na discussão da construção da instância narrativa da literatura 

brasileira do início do século XX. 
� Apresentar ao aluno autores, obras e aspectos da narrativa brasileira do século XIX. 
� Apresentar ao aluno autores, obras e aspectos da narrativa brasileira do início do 

século XX. 
� Orientar o aluno na análise de contos, crônicas e romances da literatura brasileira do 

século XIX e início do século XX. 
� Orientar o aluno na análise de contos, crônicas e romances da literatura brasileira do 

início do século XX. 
 

CONTEÚDO: 
� Panorama da narrativa brasileira do século XIX e início do século XX. 
� Leitura e análise de obras de autores representativos do século XIX:  

1. José de Alencar,  
2. Machado de Assis,  
3. Raul Pompéia,  
4. Aluísio Azevedo,  
5. Manuel Antônio de Almeida,  

� Leitura e análise de obras de autores representativos do início do século XX:  
1. Lima Barreto, 
2. Euclides da Cunha. 

 

METODOLOGIA: 
As aulas serão dadas de forma expositiva pelo professor e/ou por meio de seminários 
apresentados pelos alunos. 
 

AVALIAÇÃO: 
O processo de avaliação ocorrerá por meio de trabalhos escritos e/ou orais, individuais e/ou em 
grupos. Os critérios adotados na avaliação levarão em conta 1) pertinência, domínio e 
atualização na abordagem do tema; 2) clareza e ordenação na exposição do pensamento; e 3) 
correção e fluência da linguagem em registro culto. 
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