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Descrição do seminário 
 
Este seminário examinará uma seleção de textos literários portugueses e brasileiros publicados 
entre os finais do século XIX e as primeiras décadas do século XX sob a ótica centrada na 
intersecção entre os novos paradigmas da “modernidade” e a negociação correspondente das 
identidades, papéis e conceções do género e da diferença sexual. Algumas das obras que leremos 
são canónicas, outras existem nas margens do cânone histórico-literário, e outras ainda caíram no 
esquecimento quase total até muito recentemente. A problematização teórica das questões do 
género e da modernidade será providenciada por uma seleção de artigos e capítulos pertinentes 
que, apesar de não abrangerem necessariamente, na sua perspetiva referencial, as literaturas e as 
culturas de língua portuguesa, irão oferecer visões multidirecionais sobre as questões patentes 
nos textos literários que exploraremos. Ao mesmo tempo, teremos a oportunidade de discutir a 
perspetivação distinta destas questões no nosso repertório das leituras, baseada nos fatores 
históricos e geopolíticos que diferenciam a relação das culturas luso-brasileiras para com a 
modernidade daquela que se manifesta no mainstream ocidental referenciado pela maior parte 
dos estudos crítico-teóricos que leremos. 
 
Organização do seminário 
 
 Todas as leituras obrigatórias serão providenciadas em forma de livro/pdf/fotocópia e 

distribuídas no site do seminário ou entregues na aula. 
 

 Cada discussão da obra literária da semana será inuagurada com uma breve apresentação 
oral individual (de 5-7 minutos) que consistirá numa reflexão preliminar sobre a 
articulação da problemática “género e modernidade” no texto. 
 

 Em preparação para a discussão das leituras crítico-teóricas da semana, cada aluna/o 
enviará para mim, por email (aklobucka@umassd.edu), até às 11h no dia do seminário, 
uma pergunta ou comentário sobre as questões levantadas no(s) texto(s). Estas 
contribuições serão compiladas e distribuídas na aula para estimular a discussão. A 
entrega da questão para discutir e a participação ativa na discussão serão avaliadas e 
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contarão para o nota final. 

 Haverá neste seminário o trabalho escrito final de 15-18 páginas para entregar até 17 de 
dezembro. Até 3 de dezembro (no mais tardar) deverá ser entregue uma proposta para o 
trabalho final em forma de um esboço & bibliografia comentada (2-3 páginas ao todo). 
 

 Cálculo da nota final: 
 

Apresentações orais    30% 
Proposta para o trabalho final 10% 
Trabalho final      40% 
Participação       20% 

 
****************************************************************************** 
Calendário 
 
10 de setembro Introdução ao seminário 
 
17 de setembro Cesário Verde, “O sentimento dum ocidental” (Portugal, 1880) 
      Rita Felski, “Introduction: Myths of the Modern” & “Modernity and 
Feminism” in       The Gender of Modernity (Harvard UP, 1995) 
 
24 de setembro Ferreira Leal, Um homem gasto (Brasil, 1885) 
 
1 de outubro  Aluísio de Azevedo, O cortiço (Brasil, 1890) 
 
8 de outubro  Abel Botelho, O Barão de Lavos (Portugal, 1891) 
 
15 de outubro  Adolfo Caminha, Bom-crioulo (Brasil, 1895) 
 
22 de outubro  Eça de Queirós, A cidade e as serras (Portugal, 1901) 
 
29 de outubro  Visconde de Vila-Moura, Nova Safo (Portugal, 1912) 
 
5 de novembro Fernanda do Vale, Recordações d’uma colonial (Portugal, 1912) 
 
12 de novembro Não há aula 
 
19 de novembro Mário de Andrade, excertos de Paulicéia desvairada (1922) e “Frederico   
      Paciência” (1924-42, Brasil) 
 
26 de novembro Ana de Castro Osório, Mundo novo (Portugal, 1930) 
 
3 de dezembro  Patrícia Galvão, Parque industrial (Brasil, 1933) 
 



 
10 de dezembro Study day: discussão dos trabalhos escritos (no horário a determinar) 


