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EMENTA 
Visão panorâmica dos imbricamentos entre as questões históricas, culturais e sociais e as manifestações literárias dos 
povos de língua inglesa, através dos séculos. Ilha da Bretanha e os Bretões/Celtas. Colonização romana. Invasão anglo-
saxônica. Rei Arthur e as lendas arturianas. Aspectos relevantes do poema épico Beowulf. Invasão Viking. Invasão 
Normanda. A importância de Chaucer na língua e literatura. O teatro de Shakespeare e a Era Elisabetana. Colonização da 
América e literatura puritana. Benjamin Franklin e a Revolução Americana. Sociedade e Literatura Vitoriana. O Século 
XX e o reflexo das crises mundiais na literatura em inglês. Emergência das vozes das minorias: mulheres, negros e 
minorias sexuais. Globalização, pós-colonialismo e literatura. 

OBJETIVOS 
- Fornecer ao discente uma visão panorâmica dos principais eventos sociais, históricos e culturais dos povos de língua 
inglesa, pelos séculos afora, assim como das suas relações com a literatura, para aumento da cultura geral e específica 
sobre a cultura e a literatura anglo-saxônica.  
- Dotar o discente da capacidade de identificar nos textos estudados aspectos da cultura anglo-saxônica através dos 
séculos.  
- Conscientizar o discente da importância da interseção entre a literatura e os discursos da História, para melhor 
compreensão da cultura dos povos de língua inglesa.  
- Levar o discente a ter consciência da relevância da língua e das literaturas em inglês para comporem o discurso dos 
indivíduos oprimidos em sociedades coloniais e pós-coloniais, considerado as nuances da globalização.  
- Familiarizar o discente com elementos literários presentes nos textos estudados em forma de poesia, drama e prosa. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
A formação da futura nação inglesa e sua cultura e literatura nos seus primórdios: as ilhas bretãs; as tradições celtas; a 
dominação romana da Bretanha; a invasão dos anglos, saxões e jutos; tradições literárias orais e Beowulf (o primeiro 
poema épico no inglês antigo [Old English]); as invasões dos Vikings; as lendas arturianas; visão panorâmica dos poemas 
medievais; a invasão normanda (1066) e as mudanças sociais e culturais na Inglaterra; o papel de Geoffrey Chaucer (Os 
Contos da Cantuária) para a língua [Inglês Médio /Middle English] e a literatura inglesa do fim da Idade Média; a Era 
Elisabetana e a literatura e o teatro de Shakespeare (sonetos; Hamlet; Much Ado About Nothing) a invasão  inglesa da 
América do Norte e o início da literatura colonial em inglês (poemas de Anne Bradstreet e Phillis Wheatley; ensaios de 
Benjamin Franklin); o crescimento do império britânico e das literaturas coloniais em inglês; visão geral da poesia 
romântica e da prosa vitoriana; o declínio do império britânico; o início das literaturas pós-coloniais de resistência na 
língua do (ex)colonizador; a emergência das vozes das minorias nas ex-colônias asiáticas e africanas na 
Contemporaneidade. 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas expositivas; aulas interativas; leitura prévia e ampla discussão em sala de aula dos textos teóricos e ficcionais; 
seminários em grupos e apresentações individuais dos alunos; exibição de filmes, documentários e vídeos sobre obras 
literárias ou aspectos históricos e culturais da sociedade canadense. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
O sistema de avaliação será assim constituído: a) primeira prova escrita individual (até o meio do período): 10 pontos; b) 
segunda prova escrita individual (ao fim do período) OU um seminário grupal com avaliação de desempenho individual 
(do meio para o fim do período): 10 pontos. 
 OBS: Caso não obtenha o mínimo necessário para ser aprovado, o discente poderá fazer uma prova substitutiva no valor 
de 10 pontos, observada toda a regulamentação específica sobre essa situação prevista em Resolução da UFSJ vigente. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ABRAMS, M. H., et al., eds. The Norton Anthology of English Literature. 6th editon, volumes 1 and 2. New York: 
Norton, 1993.  
BAYM, Nina, et al., eds. The Norton Anthology of American Literature. 4th edition, volumes 1 and 2. New York: 
Norton, 1994.  
BURGESS, Anthony. A Literatura Inglesa. Trad.: Duda Machado. São Paulo: Editora Ática, 1996. 
 O’CALLAGHAN, Bryn. An Illustrated History of the USA. Edinburgh: Longman, 1990. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CHURCHILL, W. S. História dos povos de língua inglesa – berço da Inglaterra. Trad.: Aydano Arruda. Rio de Janeiro, 
IBRASA, 2005.  
________________. História dos povos de língua inglesa – a era da revolução. Trad.: Aydano Arruda. Rio de Janeiro, 
IBRASA, 2005.  
________________. História dos povos de língua inglesa – o novo mundo. Trad.: Enéas Camargo. Rio de Janeiro, 
IBRASA, 2006.  
MEYER, Michael. The Bedford Introduction to Literature: Reading, Thinking, Writing. 10th ed. New York: 
Bedford/St.Martin’s, 2013.  
McDOWALL, David. An Illustrated History of Britain. Edinburgh: Longman, 1989. 
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