
O ano de 2011 marca as seguintes efemérides na literatura brasileira: 

 

Manuel Antonio de Almeida (1831-1861) 

180 anos de nascimento e 150 anos de morte do autor das Memórias de um sargento de 

milíicas  

Castro Alves (1847-1871) 

140 anos de morte do poeta 

Jorge Amado (1912-2001) 

10 anos de morte do autor de Dona Flor e seus dois maridos 

Araripe Júnior (1848-1911)  

Centenário de morte do crítico 

Álvares de Azevedo (1831-1852) 

180 anos de nascimento do poeta 

Paulo Mendes Campos (1922-1991) 

20 anos de morte do cronista 

Afrânio Coutinho (1911-2000) 

Centenário de nascimento do professor e crítico 

Cobra Norato (1931) 

80 anos de publicação do poema de Raul Bopp  

  
Raimundo Correia (1859-1911) 

Centenário de morte do poeta parnasiano 

  
Alphonsus de Guimaraens (1870-1921) 

90 anos de morte do poeta simbolista 

  
Lima Barreto (1881-1922) 

130 anos de nascimento do autor de Triste fim de Policarpo Quaresma 

  

Gonçalves de Magalhães (1811-1882) 

Bicentenário de nascimento do poeta introdutor do Romantismo no Brasil 

  

O Mulato (1881) 

130 anos de publicação do romance iniciador do Naturalismo no Brasil 

   

Manuel Botelho de Oliveira (1636-1711) 

Tricentenário de morte do poeta barroco 

  

Teresa Margarida da Silva e Orta (1711-1793) 

Tricentenário (provável) de nascimento da autora de Aventuras de Diófanes, tido como 

a primeira obra de ficção escrita por mulher em língua portuguesa 

  

Manuel de Oliveira Paiva (1861-1892) 



Sesquicentenário de nascimento do autor de Dona Guidinha do Poço 

 

Emiliano Perneta (1866-1921) 

90 anos de morte do poeta simbolista 

  

João do Rio (1880-1921) 

90 anos de morte do cronista 

 

Valdomiro Silveira (1873-1941 

70 anos de morte do contista regionalista 

 

Teixeira e Sousa (1812-1861) 

Sesquicentenário de morte do autor de O Filho do Pescador, o primeiro romance 

brasileiro 

 

Cruz e Sousa (1861-1893) 

Sesquicentenário de nascimento do poeta 

 

Bento Teixeira (1561-1600) 

450 anos (data provável) de nascimento  do autor de Prosopopéia 

 

Fagundes Varela (1841-1875) 

170 anos de nascimento do poeta romântico 

 


