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 PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Licenciatura em Letras a Distância - CLaD 

DISCIPLINA: LITERATURA PORTUGUESA II CÓDIGO DA DISCIPLINA: 

PRÉ-REQUISITO:  

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [x]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 2019.1 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA:  PRÁTICA:   

CARGA HORÁRIA SEMANAL:  CARGA HORÁRIA TOTAL:  

PROFESSOR RESPONSÁVEL: ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA 

 

EMENTA 

O realismo/naturalismo: representação da sociedade burguesa e os novos paradigmas 

científicos. Vanguarda e o alvorecer da modernidade. A poesia e as representações da 

modernidade na heteronímia de Fernando Pessoa. Solipsismo, saudade e morte em trânsito: o 

simbolismo e a modernidade. Tendências não-realistas e a crítica social. O romance 

contemporâneo e as novas formas da narrativa. Análise-interpretação de textos literários. 

Crítica textual. 
OBJETIVOS 

Geral 

• Conhecer o contexto sócio-político, religioso, econômico e cultural que condicionaram as 

expressões literárias portuguesas dos movimentos realista/naturalista, simbolista, modernista e 

contemporâneo para iluminar a crítica textual de seus respectivos autores e obras. 

Específicos 

• Destacar as características gerais do movimento realista português; 

• Apresentar os principais nomes do movimento realista em Portugal; 

• Exibir estilos particulares de escritores realistas portugueses. 

• Compreender a estética realista no romance de Eça de Queirós; 

• Identificar a crítica social presente na representação de O primo Basílio; 

• Entender a oposição realista à representação romântica do homem. 

• Reconhecer os ideais da geração de 70 na poesia portuguesa; 

• Identificar peculiaridades da poesia realista portuguesa; 

• Depreender características do Simbolismo português; 

• Identificar peculiaridades de autores simbolistas; 

• Reconhecer o símbolo como categoria-chave da estética simbolista. 

• Conhecer um pouco da vida e obra dos principais representantes da poesia simbolista 

portuguesa; 

• Ler, analisar e compreender a poesia simbolista portuguesa. 

• Ler, analisar e compreender a importância da poesia florbeliana no contexto da 

moderna literatura portuguesa; 

• Compreender os variados temas abordados pela poesia de Florbela Espanca. 

• Perceber a importância do Modernismo para a revolução na Literatura Portuguesa; 

• Estudar a obra de Fernando Pessoa, mestre maior do Orfismo. 

• Conhecer a importância da Revista Presença dentro do contexto do Modernismo Português; 

• Compreender a importância de dois dos principais representantes do Presencismo em Portugal, 

a saber: José Régio e Miguel Torga; 

Geral 

• Conhecer o contexto sócio-político, religioso, econômico e cultural que condicionaram as 
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expressões literárias portuguesas dos movimentos realista/naturalista, simbolista, modernista e 

contemporâneo para iluminar a crítica textual de seus respectivos autores e obras. 

Específicos 

• Destacar as características gerais do movimento realista português; 

• Apresentar os principais nomes do movimento realista em Portugal; 

• Exibir estilos particulares de escritores realistas portugueses. 

• Compreender a estética realista no romance de Eça de Queirós; 

• Identificar a crítica social presente na representação de O primo Basílio; 

• Entender a oposição realista à representação romântica do homem. 

• Reconhecer os ideais da geração de 70 na poesia portuguesa; 

• Identificar peculiaridades da poesia realista portuguesa; 

• Depreender características do Simbolismo português; 

• Identificar peculiaridades de autores simbolistas; 

• Reconhecer o símbolo como categoria-chave da estética simbolista. 

• Conhecer um pouco da vida e obra dos principais representantes da poesia simbolista 

portuguesa; 

• Ler, analisar e compreender a poesia simbolista portuguesa. 

• Ler, analisar e compreender a importância da poesia florbeliana no contexto da 

moderna literatura portuguesa; 

• Compreender os variados temas abordados pela poesia de Florbela Espanca. 

• Perceber a importância do Modernismo para a revolução na Literatura Portuguesa; 

• Estudar a obra de Fernando Pessoa, mestre maior do Orfismo. 

• Conhecer a importância da Revista Presença dentro do contexto do Modernismo Português; 

• Compreender a importância de dois dos principais representantes do Presencismo em Portugal, 

a saber: José Régio e Miguel Torga. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I. A produção literária do Realismo/Naturalismo português 

1. Características gerais do movimento realista português; 

2. Estilos particulares de escritores realistas portugueses 

II. Eça de Queirós e a representação da sociedade burguesa 

1. A estética realista no romance de Eça de Queirós; 

2. A crítica social presente na representação de O primo Basílio; 

3. A oposição realista à representação romântica do homem. 

III. A poesia de Cesário Verde, Guerra Junqueiro e Antero de Quental 

1. Os ideais da geração de 70 na poesia portuguesa; 

2. Os ideais em comum e as particularidades de poetas portugueses. 

IV. A estética simbolista portuguesa 

1. Características do Simbolismo português; 

2. O símbolo como categoria-chave da estética simbolista. 

V. A poesia simbolista: Castro, Nobre e Pessanha 

1. Vida e obra dos principais representantes da poesia simbolista portuguesa; 

VI. Expressões do mundo feminino: a inquietante poesia de Florbela Espanca 

1. Vida e obra de uma das maiores poetas da literatura portuguesa; 

2. A importância da poesia florbeliana no contexto da moderna literatura portuguesa; 

VII. O Orfismo: uma revolução na Literatura Portuguesa 

1. A influência dos movimentos de vanguarda no Modernismo português; 

2. A importância do Modernismo para a revolução na Literatura Portuguesa; 
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VIII. O Presencismo 

1. A importância da Revista Presença dentro do contexto do Modernismo Português; 

2. A importância de dois dos principais representantes do Presencismo em Portugal, a saber: 

José Régio e Miguel Torga. 

IX. O Neorrealismo português 

1. O contexto político social motivador da tendência neorrealista portuguesa; 

2. A obra neorrealista como o renascimento da ficção. 

X. A Literatura Portuguesa contemporânea: as dores e a herança da ditadura. 

1. As bases do Modernismo na Literatura Portuguesa contemporânea. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Em consonância com a modalidade do curso (EaD), as aulas serão dadas virtualmente, com utilização 

do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Plataforma Moodle, e apoiadas em recursos 

audiovisuais e computacionais, com acompanhamento direto das atividades propostas e das dúvidas 

manifestas. Para tanto, os conteúdos serão trabalhados por meio de: ferramentas de interação online, 

tais como fórum e videoaulas. Os materiais didáticos estão produzidos em linguagem dialógica, 

objetivando instigar os alunos a discussões e debates e a aprofundar os conhecimentos adquiridos.  

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

[] Plataforma Moodle 

[] Vídeos/DVDs 

[] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[] Equipamento de Som 

[] Laboratório 

[] Softwares  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação é processual, associando aspectos qualitativos e quantitativos. A disciplina totaliza 300 

pontos, divididos em três categorias, sendo 100 pontos para atividades colaborativas (na plataforma 

Moodle), 100 pontos para atividades individuais (também na plataforma Moodle)  e 100 pontos 

para atividades presenciais. Essas categorias têm pesos diferenciados: 

 

Categoria I – atividades individuais - 100 pontos (peso 3) 

Categoria II – atividades colaborativas - 100 pontos (peso 3) 

Categoria III – atividades presenciais - 100 pontos (peso 4) 

Para as atividades que compõem as três categorias, são observados os seguintes critérios: 

• Observância dos prazos estabelecidos para as atividades; 

• Participação efetiva nos fóruns de avaliativos; 

• Organização e correção linguístico-estrutural nas produções escritas; 

• Reflexão pessoal e escrita própria, afastada das colagens de qualquer natureza e dos plágios. 
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