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Que o aluno:

a) Dê continuidade ao estudo da história

literária, neste ano, pelo Modernismo,

que se estende, como resquício, por 

todo o século XX, munido do 

repertório de ideias que redundou no 

presente por ele experimentado;

b) Compreenda a crítica ao modelo de 

compreensão da literatura por 

períodos estilísticos, observando o 

esgarçamento que se evidencia no 

século XX; 

c) Estreite a compreensão da literatura 

como produto da série histórica que 

inclui os grandes gestos políticos, 

sociais e intelectuais e as 

transformações menores, ou seja, 

aquelas que ainda não estão 

amplamente historicizadas;

d) Esteja empenhado em uma leitura 

propositiva, ou seja, que tem como 

exigência a formação de um juízo 

razoavelmente independente;

a) Modernismos europeus do início do 

século; futurismo, dadá e 

surrealismo;  a Europa antes da 

Primeira Guerra;

b) A narrativa modernista de James 

Joyce, Virginia Woolf, Marcel Proust,

Gertrude Stein, Franz Kafka; o 

surgimento de um sujeito para o 

presente;

c) Em busca do tempo perdido, de 

Marcel Proust; o tempo cronológico 

e o tempo da consciência;

d) A terra devastada, de T. S. Eliot; a 

tópica do mundo às avessas 

materializada na Europa do pós-

guerra;

e) Modernismo no Brasil; a Semana de 

Arte Moderna de 1922; a narrativa 

modernista; Macunaíma, de Mário 

de Andrade, Memórias sentimentais 

de João Miramar e Serafim Ponte 

Grande, de Oswald de Andrade; 

a) Aulas sobre as balizas gerais do 

período;

b) Leitura de romances, poemas, 

manifestos e ensaios de 

interpretação literária;

c) Apresentação de uma extensa 

amostragem de objetos literários; 

propor que cada texto exige uma 

rede analítica e interpretativa 

particular e que o resultado da 

aplicação de esquemas de leitura 

prontos produz apenas objetos 

iguais;

d) Debates em sala de aula;

e) Manutenção da crítica à história 

literária que opera apenas com 

categorias contemporâneas 

negligenciando estruturas mentais 

operantes no passado.



e) Reflita sobre o papel da imaginação 

literária e sobre a modalidade 

específica de seu discurso; 

f) Perceba que a literatura é um índice 

do estado do mundo e que ela tem 

um papel na circulação de ideias e 

imagens e na reposição de 

determinados valores que deveriam 

reger a conduta geral.

f) A poesia modernista; Manuel 

Bandeira, Carlos Drummond de 

Andrade, Murilo Mendes e Cecília 

Meireles;

g) Os anos 1950 e a nova prosa; 

Clarice Lispector e Guimarães Rosa.


