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APRESENTAÇÃO 
A disciplina se organiza de modo a promover reflexões teórico-críticas sobre as formas 
do conto literário e do romance, considerando os elementos que os caracterizaram em 
diferentes momentos de sua história. Trata-se, desse modo, de articular uma perspectiva 
diacrônica, que problematiza a evolução dos gêneros em seu surgimento e em períodos 
importantes de sua transformação, a uma visada sincrônica, responsável pela observação 
das instâncias narrativas que compõem realizações específicas, em contextos nacionais 
distintos. Visando a operacionalização da leitura crítica do texto narrativo produzido em 
contextos diversos, parte das discussões se centrará em aspectos narratológicos, 
especialmente aqueles que dizem respeito à voz e focalização narrativas, ao tempo e ao 
personagem. 
 
EMENTA 
Aspectos históricos do romance. Realismo e representação. A forma do conto. 
Miniconto. Voz narrativa. Focalização narrativa. Tempo da/na narrativa. Personagem. 
 
OBJETIVOS 
Geral 
Discutir, por meio de textos teóricos, críticos e ficcionais, aspectos sócio-históricos, 
temáticos e formais do romance e do conto, tomados sob uma perspectiva diacrônica 
que leva em conta a evolução de cada gênero e sua relação com diferentes contextos de 
produção, bem como a partir de um olhar sincrônico que promove a análise de 
instâncias narrativas específicas, como voz, focalização, tempo e personagem. 
 
Específicos 
- Discutir a origem e a evolução do romance por meio de uma abordagem sócio-
histórica, de modo a problematizar as principais transformações formais do gênero em 
sua evolução até o presente; 
- Apreender as formas de composição do conto, partindo das noções de conto de 
atmosfera e de conto de enredo em suas diferentes realizações; 
- Compreender as particularidades da estruturação de instâncias narrativas como voz, 
focalização, tempo e personagem; 
- Promover exercícios de crítica e análise do texto literário, observando as diferentes 
instâncias narrativas em sua realização no conto e no romance em contextos nacionais 
distintos. 
 
PROGRAMA 
1. Aspectos estruturais da narrativa 

1.1. Voz 
1.2. Focalização 
1.3. Tempo 
1.4. Personagem 



2. A origem do romance 
3. Realismo e representação 
4. O romance moderno  
5. O romance contemporâneo 
6. A forma do conto: aspectos teóricos – enredo e atmosfera 
7. Leituras críticas do conto: de Machado ao miniconto 
 
AVALIAÇÃO 
1. Participação nas atividades em sala 
2. Apresentação, em sala, de análise crítica de um conto  
3. Elaboração de monografia final sobre um dos aspectos discutidos na disciplina 
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