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DEPARTAMENTO: LETRAS PERÍODO: 2020.2 

LET 
2501/1DA 

Seminários de Formação do Projeto e Desenvolvimento de 
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 CARGA HORÁRIA TOTAL: 45 HORAS CRÉDITOS: 3 

 

PRÉ-REQUISITO(S): sem pré-requisto 

 

Prof. Frederico Coelho 

Segunda-feira, de 16/19 horas 

 

OBJETIVOS  

O curso pretende discutir o tema da comunidade no âmbito da pesquisa 

universitária e em geral – seja enquanto prática processual de criação, seja 

como inserção no sistema de pós-graduação brasileiro. O que fazemos quando 

pesquisamos? Para que fazemos isso? E para quem fazemos pesquisa?  

 

Vamos debater, com ênfase nos projetos apresentados pelos alunos e na 

bibliografia sugerida, os problemas contemporâneos na nossa área – como a 

constante demanda produtiva, a chamada “crise das humanidades”, o caráter 

utilitarista do saber ou a importância do pensamento crítico.  

 

Também abordaremos impasses do âmbito da produção de conhecimento, 

como as polaridades entre teoria e fabulação, nos debruçando sobre textos que 

não só tratam da relação entre pensamento estético, escrita e política, como 

também da própria ideia da especulação como uma fabulação crítica – ou uma 

crítica fabuladora.  



EMENTA  O curso consistirá em encontros coletivos e individuais para pensarmos juntos 

os processos de trabalho que nos conduzem a uma qualificação. Etapa 

obrigatória do percurso da dissertação, a qualificação é o momento em que o 

a turma do mestrado apresenta os fundamentos de sua pesquisa e os possíveis 

caminhos de sua escrita visando a defesa final no próximo ano. Elaborar 

problemas sobre o próprio trabalho e o trabalho dos colegas da turma, montar 

bibliografias, organizar uma fala de apresentação e preparar-se para a defesa 

de suas ideias, serão alguns dos pontos que o curso irá trabalhar. Pensaremos 

juntos as motivações de sua pesquisa, as forças e fraquezas de um trabalho 

intelectual ainda em aberto e a forma como ele pode ser desenvolvido de 

acordo com seus temas e desejos de escrita. 

PROGRAMA 

PROVISÓRIO / 
INDICAÇÕES DE 
LEITURAS E 

TEMAS 

 

O curso será dividido em duas partes: na primeira, teremos aulas dedicadas aos 

conceitos de Projeto e Pesquisa – suas estratégias criativas, perspectivas críticas, 

dilemas políticos contemporâneos – e os tópicos necessários para a realização de 

uma qualificação (título, resumo, objeto, problema, teoria, bibliografia, escrita); na 

segunda parte, a turma apresentará seus processos de pesquisa para debate 

coletivo com os demais colegas.  

 

O trabalho final será a realização do projeto visando para o Seminário de 

Qualificação 

 

 

O programa das aulas será disponibilizado no primeiro encontro com a 

turma.   

AVALIAÇÃO  

Critério 12 

BIBLIOGRAFIA 

PRINCIPAL 

(no máximo 5) 

 

ANTELO, Raul. “A pesquisa como desejo de vazio” n: Anais do I Seminário dos 

alunos da pós-graduação em literatura da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Conferência de abertura. Florianópolis, SC, 2011. p. 08-39.  



 

COSTA, Ariadne; DI LEONE, Luciana et ali (orgs). Indicionário do Contemporâneo. 

Belo Horizonte: UFMG, 2018.  

GINZBURG, Carlos. “Sinais – Raízes de um paradigma indiciário”. In: Mitos, 

emblemas, sinais – Morfologia e história. São Paulo: Companhia das letras, 1989.  

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

 
 

BABBHA, Homi. “O compromisso com a teoria”, In; O Local da Cultura. Belo 

Horizonte: UFMG, 2003, pp.43-69. 

 

BARTHES, Roland. Como viver juntos – Simulações romanescas de alguns espaços 

cotidianos. São Paulo: Martins Fontes, 2003.  

 

BADIOU, Alain. “Arte e filosofia”. In: Pequeno Manual de Inestética. São Paulo: 

Estação Liberdade, 2002. 

 

BASBAUM, Ricardo. “A crítica de arte como campo privilegiado para a ficção 

contemporânea”, In: Manual do Artista-etc. Rio de Janeiro: Azougue, 2013. 

 

BUCK-MORSS, Susan. “Hegel e o Haiti”. In: Novos Estudos Cebrap. N. 90, julho de 

2011, pp.13-171. 

 

CANDIDO, Antonio. “Literatura e subdesenvolvimento”, in: A educação pela noite & 

outros ensaios. São Paulo: Ática, 1989. p. 140-162.  

DELEUZE, Gilles e PARNET, Claire. “Uma conversa: o que é, para que serve?” In: 

Diálogos. São Paulo: Escuta, 1998. 

 

GLISSANT, Edouard. “Espaço literário, palavra aberta”. In: Estudos 

Avançados.1989,  3(7), 159-169. 

GROYS, Boris. “A solidão do projeto”. In: 
http://www.forumpermanente.org/rede/temporada-de-projetos-na-temporada-de-
projetos/textos/a-solidao-do-projeto 
 

HISSA, Cássio. “O projeto de pesquisa – Espaço-Tempo para pensar”, In: 

Entrenotas – Compreensões de pesquisa. Belo Horizonte: UFMG, 2013, pp. 47-58. 

 

http://www.forumpermanente.org/rede/temporada-de-projetos-na-temporada-de-projetos/textos/a-solidao-do-projeto
http://www.forumpermanente.org/rede/temporada-de-projetos-na-temporada-de-projetos/textos/a-solidao-do-projeto


 

KILOMBA, Grada. “Descolonizando o conhecimento – Uma palestra-performance de 

Grada Kilomba”. Texto em PDF.  

 

LÉVI-STRAUSS, Claude. “A ciência do concreto”, in: O Pensamento Selvagem. 

Campinas: Editora Papirus, 1989, pp.15-50.  

 

LYPARD, Lucy. “A desmaterialização do objeto da arte”. In: Arte e Ensaio, n.25, 

2013, p. 151-165. 

 

LUDMER, JOSEFINA. Aqui América Latina. Belo Horizonte: UFMG, 2018.  

 

LUDMER, Josefina. “Programa” e “Presentacion de la matéria. Formacion de la 

teoría literaria”. In: Classe 1985 – Algunos problemas de teoría literaria. Buenos 

Aires: Paidós, 2015.  

NODARI, Alexandre. “A literatura como antropologia especulativa”. In: Revista da 

Anpoll no 38, p. 75-85, Florianópolis, Jan./Jun. 2015  

 

PENA, João Camilo. “Formação do sujeito colonial: suplemento, dependência, 

cosmopolitismo”. In: Alea. Rio de Janeiro, vol.14/2, jul-dez de 2012, pp295-306. 

RAMME, Noeli. “Instauração: um conceito na filosofia de Goodman”. In: Arte e 
Ensaio, n. 14, 2007, p. 92-97. 
 
 

ROLNIK, Suely. “Furor de Arquivo”. Arte e Ensaio, ano XVI, n, 19, dezembro de  

2009, pp. 95-107.  

 

SANTIAGO, Silviano. “O entre-lugar no discurso latino-americano”, In: Uma literatura 

nos trópicos – ensaio sobre dependência cultural. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.  

 

SANTOS, Roberto Corrêa dos. “Arte contemporânea. Experiência”, In: Cérebro-

Ocidente, Cérebro-Brasil. Rio de Janeiro: Circuito, 2015, pp. 39-45. 

 

SELIGMAN-SILVA, Márcio. “Da representação para a apresentação”. In: Cult, n. 

132, fevereiro/2009, pp.38-41.  

 



SONTAG, Susan. “Contra a interpretação”. In: Contra a Interpretação. Porto Alegre: 

LP&M, 1987. 

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. “Temos que criar um outro conceito de criação”. 

In: SZTUTMAN, Renato (org.). Encontros – Eduardo Viveiros de Castro. Rio de 

Janeiro: Azougue, pp. 164-187.  

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. “O Anti-Narciso”. In: Metafísicas Canibais. São 

Paulo: Ubu/n-1, 2018 (2ªed.) 

Os títulos podem mudar até o início do curso e durante seu andamento, de acordo 
com os projetos apresentados.  

 

 

 

 



  

 CENTRO UNIVERSITÁRIO: CTCH 

DEPARTAMENTO: LETRAS PERÍODO: 2020.2 

LET 2509 IMAGINAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA LITERATURA 

 CARGA HORÁRIA TOTAL: 45 HORAS CRÉDITOS: 3 

 

PRÉ-REQUISITO(S): sem pré-requisito 

 

Prof(a).  Rosana Kohl Bines (rkbines@gmail.com) 

Com a colaboração de Aline Leal Barbosa (alinelfbarbosa@gmail.com) 

 

 

 

EMENTA 

  

O tema do empobrecimento da experiência e sua relação com a imaginação artístico-

literária na modernidade urbana do século 19 e 20 analisado pela escola de Frankfurt 

(Benjamin, Adorno, Horkheimer). O debate do conceito de experiência no contexto 
das teorias pós-estruturalistas desenvolvido por Bataille, Foucault, Barthes. A revi-

são das noções de sujeito e subjetividade ligadas à transgressão e ao trauma. 

 

PROPOSTA DO 

CURSO 

 

Explorar criticamente diversas noções de experiência e suas repercussões no campo 

artístico-literário ("empobrecimento da experiência"; "experimentum-linguae"; 

"arte-como-experiência"; "experiência interior"; "experiência-limite"; "experiência 

traumática"), a partir da discussão de textos teóricos e ficcionais ao redor da infân-

cia "para além das crianças", tomada como figuração do começo e associada a uma 

pulsão experimental nos trajetos entre vida e arte. Não se trata, pois, de estudar 

representações da infância na literatura, mas de considerar a infância como método 

especulativo, mediador teórico e vetor de pensamento. O percurso investigativo 

parte da constatação de que o tropo da infância recorre em muitas das formulações 

modernas e contemporâneas acerca da experiência da literatura e da arte. Na son-

dagem do repertório crítico-ficcional, confrontaremos uma trama de conceitos e 

imagens que chamam a infância para nomear o acontecimento da invenção, o mo-

mento em que algo nasce e passa a existir, aportando ao mundo uma diferença por 

mailto:rkbines@gmail.com
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vezes minúscula e decisiva, que pode alterar a maneira como percebemos um es-

paço, um instante, um som, um afeto, uma ocasião. Parece-nos oportuno, no Brasil 

contemporâneo, pensar a força política da natalidade como experiência de pertur-

bação da paisagem sensível e dos rumos impositivos da/s história/s, colocando em 

diálogo duas proposições de Hannah Arendt, forjadas em contexto totalitário: “A 

necessidade do terror nasce do medo de que, com o nascimento de cada ser humano, 

um novo começo se eleve e faça ouvir sua voz, no mundo” (Origens do Totalita-

rismo) e “os homens, embora devam morrer, não nascem para morrer, mas para 

recomeçar” (A condição humana). As infâncias convocadas ao curso convidam à 

reflexão sobre as instâncias do nascer, as dimensões do precário, do inarticulado, 

do balbucio, das garatujas, do indeterminado, da ignorância, do improviso e da des-

mesura. Ensaiaremos modos de entrecruzar os termos "experiência", "imaginação 

artística" e "infância" e discutir o potencial estético, ético e político de tais atraves-

samentos em um conjunto variado de obras, a ser indicado no início do curso. A 

montagem da bibliografia, ainda em construção, contará também com repertórios 

trazidos por pesquisadores convidados, que pretendemos integrar aos nossos en-

contros semanais. Um cronograma preliminar de leituras será entregue na primeira 

aula, mas se manterá aberto aos materiais e recortes sugeridos pelos alunos, de 

acordo com seus interesses de pesquisa e em conexão com o escopo do curso.  

 

PROGRAMA 

 
O cronograma de leituras será divulgado no início do curso. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Presença e participação nas discussões. Monografia final.   

 

BIBLIOGRAFIA 

PRINCIPAL 

 

AGAMBEN, Giorgio. Infância e História: destruição da experiência e origem da 

história. Tradução de Henrique Burigo. Belo Horizonte: UFMG, 2005.  

BENJAMIN, Walter. Rua de mão única: Infância berlinense: 1900. Edição e tradu-

ção de João Barrento. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013. 
 

SCHUBACK, Marcia Sá Cavalcante. “Língua do começo”. In: Olho a olho: 

ensaios de longe. 7Letras, 2011, pp.87-101. 

 
SCHULZ, Bruno. Lojas de canela e outras narrativas. Tradução e notas de Henryk 

Siwierski; posfácioo de Angelo Maria Ripellino. São Paulo: Editora 34, 2019. 
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 CENTRO UNIVERSITÁRIO: CTCH 

DEPARTAMENTO: LETRAS PERÍODO: 2020.2 

LET 2517 
1DA 

Estética, Ética e Política 

5ª feira 16 às 19h 

Prof. Luiz Camillo Osorio 

 CARGA HORÁRIA TOTAL: 45 HORAS CRÉDITOS: 3 

 

PRÉ-REQUISITO(S): sem pré-requisito 

 

 

 

OBJETIVOS Analisar e discutir projetos curatoriais de três filósofos contemporâneos –  

J.F. Lyotard; G. Didi-Huberman; B. Latour. 

EMENTA Filosofia, política e poesia em A República, de Platão. A distinção entre arte (techné) 
e política (práxis) na filosofia de Aristóteles. E. Kant e a modernidade - autonomia 
da experiência estética. F. Schiller e a noção de educação estética. A reação do 
romantismo e de Hegel. Literatura e revolução – século XX.  O Surrealismo. O tema 
do engajamento do intelectual. Literatura e resistência nos regimes políticos totali-
tários. América Latina e Brasil – a questão da identidade nacional no romantismo e 

no modernismo. 

PROGRAMA Exposição-ensaio e Exposição-pensamento – a filosofia e o gesto curatorial. 
 
Se para Walter Benjamin a atividade crítica deveria ser um desdobramento do fa-
zer artístico, hoje temos no gesto curatorial uma extensão do exercício crítico e do 
desejo criativo. Nesse curso, discutiremos o momento de emergência, os desafios 
e os riscos do fazer curatorial, tendo em vista as transformações do espaço expo-
sitivo e das formas de interação com o público (sem excluir, obviamente, seus des-
dobramentos enquanto lugar de entretenimento e consumo).  
O foco, como está no título desta ementa, é a articulação entre espaço expositivo, 
função pedagógica e experimento investigativo. Para isso, trataremos de três filó-
sofos que se arriscavam no fazer curatorial, que fizeram e fazem de suas exposi-
ções plataformas de reflexão crítica e de desenvolvimento material, espacial e pre-
sencial de suas pesquisas teóricas. São eles Jean-François Lyotard, George Didi-
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Huberman e Bruno Latour. Analisaremos um projeto expositivo de cada um deles, 
a saber: Les Immatériaux (1985) de Lyotard; Atlas (2011) de Didi-Huberman; e Re-
set Modernity (2016) de Latour. 
Nosso objetivo é compreender o que levou esses pensadores ao espaço exposi-
tivo, que desafios foram apresentados pelos seus projetos expositivos, o modo 
pelo qual cada um deles buscou pensar combinando imagens, documentos de ar-
quivo, objetos cotidianos e textos críticos. Além disso, é comum aos três não se 
restringir à exposição de obras de arte, mas misturá-las a experimentos científicos, 
cartazes publicitários, recortes de jornal, todo um variado arsenal de mídias e um 
arrojado desenho expográfico. Ou seja, a exposição é uma instalação investiga-
tiva, uma espécie de pôr-em-obra de um pensar com e junto às coisas. Daí 
chamarem seus projetos curatoriais de exposição-ensaio (Huberman) e exposição-
pensamento (Latour). São os desafios e a novidade deste tipo de fazer curatorial 
que me interessa discutir ao longo do curso.  
Começaremos abordando conceitualmente o surgimento da função curatorial. Em 
seguida, vamos analisar o projeto de Lyotard, tendo em vista que Les Immatériaux, 
mais que uma exposição, foi um acontecimento cultural, marcando época na histó-
ria das exposições e do àquela altura ainda recente Beaubourg. Discutiremos tex-
tos do autor e análises críticas da exposição. Em seguida, vamos para Atlas de 
Didi-Huberman, do qual leremos e discutiremos a publicação realizada junto à ex-
posição com um longo ensaio do autor. Por fim, vamos para Reset Modernity de 
Latour, analisando também textos do catálogo e os desafios propostos pela cura-
doria para discutir a modernidade e os impasses da crise ambiental. Cabe lembrar 
que se em Lyotard, a exposição serviu como um projeto de retomada de uma rees-
crita da modernidade, dada uma apropriação conservadora do argumento pós-mo-
derno, temos em Latour o esforço de reconfiguração do moderno, de uma multipli-
cidade de modernos concomitantes, uma vez que o desafio hoje é o de pôr em re-
lação os vários tempos e as muitas geografias que atravessam nosso amplo e crí-
tico presente.     
 
CATEGORIA 3 

AVALIAÇÃO Um artigo no final do curso 

BIBLIOGRAFIA 

PRINCIPAL 

(no máximo 5) 

Broeckmann, A e Hui, Y – 30 Years after Les Immatériaux, Meson Press, UK, 2015. 

Didi-Huberman, G. – Atlas, Museo Reina Sofia, Madrid, 2010.   

Latour, B. – Reset Modernity, ZKM, Centre for Art and Media, Karlsruhe, 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

Didi-Huberman, G – “The Album of Images According to André Malraux”, Journal of 
Visual Culture, London, 2015. 

Groys B. – “Politics of Installation”, e-flux jornal #2, January 2009. 

Rajchman, J. – “Les Immatériaux or How to Construct the History of Exhibitions”, 
TATE Papers 12, autumn 2009. 

Exposito, M. – Conversación com Manuel Borja-Villel, Ediciones Turpial, Madrid, 

2015. 

Joselit, D. – “Curated Cultures”, Heritage and Debt, MIT Press, October Books, 2020. 
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Por uma Poética da Relação: um olhar para os afetos e as bordas  
Profa. Dra. Ana Kiffer 

 CENTRO UNIVERSITÁRIO: CTCH 

DEPARTAMENTO: LETRAS PERÍODO: 2020.2 

LET 2527 Os limites do literário 

 CARGA HORÁRIA TOTAL: 45 
HORAS 

CRÉDITOS: 3 

 
PRÉ-REQUISITO(S): sem pré-requisito 

 
Terças-feiras das 16 às 19hs 

 
OBJETIVOS Atualizar e localizar a Poética da Relação (1990) e a Filosofia da Relação 

(2009) de Edouard Glissant face à alguns aspectos da cultura contemporânea 
e, especificamente, do Brasil de hoje.  
 
Pensar o conceito de Relação a partir de uma reflexão sobre os afetos e as 
bordas, assim como sobre os afetos que vivem nas bordas, como método de 
compreensão da ideia de Relação no contexto estético-político-subjetivo da 
contemporaneidade. 
 

EMENTA Questões teórico-conceituais acerca dos limites do literário: o que é literatura.  
A literatura e outras artes. A configuração de um sistema literário e a literatura 
canônica. As situações extremas e a literatura. 
 

PROGRAMA O curso se estrutura a partir de um desejo de releitura do conceito de Relação 
tal qual proposto pelo filósofo e poeta Edouard Glissant. Nesse esforço de 
releitura torna-se necessário pensar tanto naquilo cuja presença desafia a 
ideia de relação, os afetos ditos ‘sujos’, ‘baixos’, tristes ou disruptivos, tais 
como como o ódio, o desejo de vingança e o poder de matar; quanto nas sub-
jetividades e estéticas que vêm compor essas zonas de borda política, corpó-
rea e subjetiva onde tais afetos atuam. A própria noção de corpo impõe ser 
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repensada para que se nos aproximemos tanto da ideia de Relação, quanto 
dos afetos e bordas que habitam o campo das experiências contemporâneas.  
 
A necessidade de revisão dessas noções participa também da tomada de 
consciência do epistemicídio que o racismo estrutural e global vem promo-
vendo há séculos. Indicando, entre outras, a necessidade de se localizar o 
próprio processo de produção de conhecimento, cientes de que o universa-
lismo a priori é mais um traço do velho colonialismo que, de fato, nunca se 
desfez. Esse contexto, que também se colocava para o pensador Edouard 
Glissant, hoje se repete e reverbera numa acústica cada vez mais aguda, ago-
nizante e hostil, exigindo um esforço conjunto para que os eixos de produção 
do conhecimento mudem de lugar e de perspectiva.  
Por isso interessa rever esse complexo de noções -que já vem participando 
de nossas pesquisas e produções- e que agora balizam o curso: relação-afeto-
borda-corpo. Tal complexo será desdobrado em alguns de seus meandros e, 
ao mesmo tempo posto em conexão aberta e imprevisível com o nosso es-
paço hoje e desde aqui.  
 
É dessa forma que a estrutura do curso, inspirando-se também em Glissant, 
formula-se como um pensamento arquipélago – fazendo com que cada ilha 
promova um olhar matizado, prenhe de singularidades, até certo ponto in-
contornáveis (não totalizáveis e inelutáveis), e que, ao mesmo tempo, o ar-
quipélago promova uma abertura ao imponderável do mar, àquilo a que 
pouco acedemos como parte fundamental da produção do conhecimento. 
 
Trabalhar na perspectiva da mudança de alguns dos eixos epistêmicos signi-
fica também abraçar o desconhecimento, a opacidade do mundo e do outro, 
saindo do lugar de quem tudo sabe e, sobretudo, daquele que entende o co-
nhecimento como conquista, logo como dominação.  
 
Em cada ilha se buscará nuançar a discussão sobre a relação, os afetos, os 
corpos e as bordas. Além disso, o curso prevê a colaboração imprescindível 
de convidados que irão recolocar a discussão de uma ilha em um contexto 
preciso, que nos permita repensar algumas das questões tratadas até ali, fa-
zendo com que nesses momentos, desde uma determinada ilha, o arquipélago 
seja também vislumbrado, e atualizado sob diferentes perspectivas. 
 
Arquipélago: 
° Relação  
 
° O Afeto (afeto como problema para o pensamento ocidental, a ênfase ou a 
guinada afetiva do contemporâneo, afeto e Relação)  
 
° Outra noção de corpo é necessária para poder pensar os afetos que vivem 
nas bordas  
 
° Por que bordas? Porque as bordas tremem (o pensamento do tremor como 
uma das fases da Relação)  
 
° O enigma da revolta ou os afetos “sujos” ou de borda  
 
° Nas bordas vivem o pensamento do tremor e os arquivos-corpos  
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Convidados: 
Jacopo Crivelli e Paulo Myada (Curadores da Bienal de São Paulo 2021) – 
ilha 1 (1/9/2020 das 16 às 18:00) 
Oiara Bonilla (UFF/ Universidade de Bologna) – ilha 2 (22/9/2020 das 16 às 
18:00) 
Felipe Rios (UFPE) e Wanderson Flor do Nascimento (UNB) – ilha 3 
(6/10/2020 das 16 às 18:30) 
Gabriel Giorgi (NYU) – ilha 5 (3/11/2020 das 16 às 18:00) 
Jacques Leenhardt (EHESS) – ilha 6 (17/11/2020 das 16 às 18:00) 
 

AVALIAÇÃO Trabalho Monográfico em diálogo com a proposta e a bibliografia do curso ou 
Relatório de leitura de um livro completo proposto na bibliografia do curso 

BIBLIOGRAFIA 
PRINCIPAL 
(no máximo 5) 

FOUCAULT, M. O Enigma da revolta. São Paulo, N-1, 2018. 

GLISSANT, E. Poétique de la Rélation. Paris, Gallimard, 1990. (versão dis-
ponível também em inglês e em PDF) 

________. Philosophie de la Rélation. Paris, Gallimard, 2009. 

MBEMBE, A. Brutalisme. Paris, La Découverte, 2020.  

KIFFER, A. & GIORGI, G. Ódios Políticos e Política do Ódio. Rio de Janeiro, 
Bazar do tempo, 2019. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

Barbéris, Jeanne-Marie. L’Interjection : de l’affect à la parade, et retour. 
(versão online) 

Depetris Chauvin, I. 2019. Geografías afectivas. Desplazamientos, prácticas 
espaciales y formas de estar juntos en el cine de Argentina, Chile y Brasil 
(2002- 2017)  

Dorlin, Elsa. Décoloniser les Structures Psychiques du Pouvoir Érotisme ra-
ciste et postcolonie dans la pensée d'Achille Mbembe. In : 
https://www.cairn.info/revue-mouvements-2007-3-page-142.htm 

De Genova, N. P. (2016). The “Crisis” of the European Border Regime: To-
wards a Marxist Theory of Borders. International Socialism, (150), 31-54. 
(versão online) 

Flor do Nascimento, W. "Sobre os candomblés como modo de vida: imagens 
filosóficas entre Áfricas e Brasis". In: Ensaios Filosóficos, filosofia-afri-
cana.weebly.com 
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Ghemawat, Pankaj. Redefining global strategy: crossing borders in a world 
where differences still matter. USA, Harvard Business School Publishing 
Corporation, 2007. (versao online) 

Kiffer, A. Ódio/Relação – Glissant desde o Brasil. São Paulo, N-1, 2020. Co-
leção Cordel (versão online).  

Kopenawa, D. & Albert, B. A queda do céu – palavras de um xama yano-
mami. São Paulo, Cia das Letras, 2015.  

Lapoujade, D. As existências mínimas. Sao Paulo, N-1, 2017. 

Leenhardt, J. Edouard Glissant au carrefour. Colloque UNESCO, 2012. 
(versão online) 

Preciado, Paul B. Un apartamento en Urano - Crónicas del cruce . Barcelona, 
Anagrama, 2019. 

Rios, Felipe. «Ara Ketu: o enraizamento do ser humano no mundo na pers-
pectiva do candomblé e xangô». In : Sandro Sayao (Org.) Faces do Humano. 
1ed. Recife, Editora Universitaria da UFPE, 2010. p.105-136.  

Tina Chanter and Ewa Plonowska Ziarek (orgs).  Revolt, affect, collectivity : 
the unstable boundaries of Kristeva’s polis. State University of New York, 
2005 

Revista Heterotopías dossier N.º 5. “Giro afectivo y discursos sociales: críti-
cas, representaciones y políticas” Coordinadores: Eduardo Mattio (FFyH, 
UNC) - María Victoria Dahbar (CONICET - FFyH y FCC, UNC), 2020. 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/heterotopias/is-
sue/view/2058?fbclid=IwAR0ovLsnvWLMYK-nldZhWRbfBzKg-
tvWWdC8CzoaJx3bS7InNodjw7xO4fMA 
 

 



  

 CENTRO UNIVERSITÁRIO: CTCH 

DEPARTAMENTO: LETRAS PERÍODO: 2020.2 

LET 2528 ESCRITA ARTÍSTICA E PRODUÇÃO DE PENSAMENTO 

Tópico: DIFERENÇAS EM CONTRAPONTO – EXPERIMENTOS DE 

ESCRITA PENSANTE 

 CARGA HORÁRIA TOTAL: 45 HORAS CRÉDITOS: 3 

 

PRÉ-REQUISITO(S): sem pré-requisito 

 

Marília Rothier Cardoso e Aline Leal Fernandes Barbosa 

 

OBJETIVOS  

 O curso propõe-se examinar dois procedimentos: de um lado, escritas teóricas que 
exploram potencialidades inventivas da linguagem para construir conceitos; de outro 
lado, escritas artísticas que produzem sensações equivalentes a quase-conceitos. 
Procurando captar perplexidades atuais, experimenta-se confrontar uma seleção de 
conceitos-chave do horizonte epistemológico hegemônico com exercícios críticos e 
artísticos de produção de conhecimento provenientes de perspectivas periféricas. A 
intenção é tirar proveito questionador de aproximações inesperadas. Cada item do 
programa relaciona um pensador-artista – ou artista-pensador – integrante do câ-
none ocidental (ainda que questionador radical do mesmo) de outro artista pensador 
– ou pensador-artista – de atuação regional/marginal, visando combinar e contrastar 
as sensações/conceitos produzidos na escrita (verbal e/ou visual) dos mesmos. A 
expectativa é tentar algum nível de paralelismo e até integração de esforços crítico-
inventivos localizados e de circulação limitada com movimentos já consolidados da 
epistemologia e das artes de vanguarda.  

EMENTA  
Debate sobre a inclusão de experiências investigativas estético-culturais no campo 
da produção de conhecimento. As escritas “concretas” de tipo analógico e as escri-
tas mistas (metafórico-conceituais). A ficção e a poesia especulativas, o ensaio, o 
campo das fabulações audiovisuais e performáticas. 
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PROGRAMA 1.a- “Imagem do pensamento”, “constelação”, “cultura e barbárie”, “história a con-
trapelo” – itens do legado de Walter Benjamin, pensador que destacava teórica e 
operacionalmente a importância da linguagem para a construção do conheci-
mento;  
1.b- “Améfrica”, “pretuguês”, feminismo antirracista – exercícios conceituais com 
que Lélia Gonzalez procurava integrar crítica e politicamente linguagem e hábitos 
de pensamento africanos às especificidades do contexto cultural brasileiro. 
 
2.a- “Infraleve”, “objet-dard/objet d’art”, “ready-made”, “regard/retard” – itens des-
concertantes da prática anti-artística de Marcel Duchamp, interventor nos modos 
de circulação da arte e de conceituação da função da mesma;  
2.b- Bordados, mantos, coleções – a linguagem místico-delirante e crítico-clínica 
dos objetos de Arthur Bispo do Rosário. 
 
3.a- “Acéfalo”, “informe”, “valor de uso”, “arte primitiva”, “dispêndio inútil” – verbe-
tes de um “dicionário crítico” expandido de George Bataille, ponto de partida para 
experiências-limite em práticas tanato-erótico-místicas visando por a razão ociden-
tal em crise; 
3.b- “Torre de capim”, “obscenidade”, “prosa degenerada”, “transcomunicação” – a 
construção de uma trajetória propositalmente desconcertante e desafiadora pela 
escritora Hilda Hilst. 
 
4.a- “Acontecimento”, “corpo-sem-órgãos”, “devir”, “rizoma” – elementos da “má-
quina de guerra” com que Gilles Deleuze traça sua “linha de fuga” à história da filo-
sofia; 
4.b- “Dança dos xapiri”, “peles de imagens”, “tempo do sonho” -- modos de resis-
tência xamanística de Davi Kopenawa à depredação capitalista. 
 
5.a- “Negerplastic”, “religião e arte africana”, “máscaras rituais” – abertura ociden-
tal de uma teoria da arte africana por Carl Einstein; 
5.b- “Cultura pan-africana”, “quilombismo”, “comunalismo” – investida crítica polí-
tico-artístico-cultural precoce de Abdias do Nascimento.  

AVALIAÇÃO  

Participação em seminários e apresentação de trabalho monográfico. 

BIBLIOGRAFIA 

PRINCIPAL 

(no máximo 5) 

ANTELO, Raúl. Maria com Marcel; Duchamp nos trópicos. Belo Horizante: Ed. 

UFMG, 2010.  

BATAILLE, Georges. A parte maldita; A noção de despesa. Trad. Júlio Castañn Gui-

marães. Rio de Janeiro: Imago, 1975. 

--------------------------. Documents. Trad. João Camillo Penna e Marcelo Jacques de 

Moraes. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2018. 

BENJAMIN, Walter. Rua de mão única. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho e José 

Carlos Martins Barbosa. São Paulo: Brasiliense, 1987. Obras escolhidas II. 

DELEUZE, Gilles. Mil platôs; capitalismo e esquizofrenia. Trad. Ana Lúcia Oliveira 

et alii. São Paulo: Ed. 34, 1995. V. 1, 3, 4, 5. 

NASCIMENTO, Abdias. O quilombismo. São Paulo: Perspectiva; Rio de Janeiro: 

Ipeafro, 2019. 
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BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

Acéphale; religião, sociologia, filosofia; Trad. Fernando Scheibe. Redação: G. Ba-
taille, P. Klossowski, A. Masson. Paria, 1936, 1937, n. 1, 2, 3-4, 5. Florianópolis, 
2013. 

Arthur Bispo do Rosário. Org. Wilson Lazaro. Rio de Janeiro: Réptil, 2012. 

BATAILLE, George. A experiência interior. Trad. Fernando Scheibe. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2016. 

-------------------------. O ânus solar. Trad. Aníbal Fernandes. Lisboa: Assírio e Alvim, 

2007. 

BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. 

São Paulo: brasiliense, 1985. Obras escolhidas I. 

CABANNE, Pierre. Marcel Duchamp: engenheiro do tempo perdido. Trad. Paulo 

José Amaral. São Paulo: Perspectiva, 2015. 

CAMPOS, Augusto de & PLAZA, Julio. Reduchamp. 2. ed. São Paulo: Annablume, 

2009.  

DELEUZE, Gilles. Crítica e clínica. Trad. Peter Paul Pelbart. São Paulo: ed. 34, 

1997. 

EINSTEIN, Carl. Negerplastik (escultura negra). Trad. Fernando Scheibe, Inês Ara-

újo. Florianópolis; Ed. UFSC, 2011.   

GAGNEBIN, Jeanne Marie. História e narração em Walter Benjamin. 2. ed. São 

Paulo: Perspectiva, 2004. 

-------------------------------. Sete aulas sobre linguagem, memória e história.  Rio de 

Janeiro: Imago, 1997.  

GONZALEZ, Lélia. “A categoria político-cultural de amefricanidade”. Tempo brasi-
leiro. Rio de janeiro, n. 92, 93 (jan./jun.), 1998, p. 69-82. 

----------------------. “Por um feminismo afro-latino-americano”. Caderno de Formação 
Política do Círculo Palmerino, n.1, Batalha de Ideias. 2011. p. 12-20. 

----------------------. “Racismo e sexismo na cultura brasileira”. Revista Ciências Soci-
ais Hoje, Anpocs, 1984, p. 223-244. 

------------- e Carlos Hasenbalg. Lugar de negro. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1982. 

HILST, Hilda. Fluxo-floema. São Paulo: Perspectiva, 1970. 

-----------------. Rútilo nada; A obscena Senhora D; Qadós. Campinas: Pontes, 1993. 

KOPENAWA, Davi e ALBERT, Bruce. A queda do céu. Trad. Beatriz Perrone-Moi-

sés. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. 

KOTHE, Flávio R. para ler Benjamin. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976. 

KRAUSS, Rosalind E. The optical unconscious. Cambridge, Mass.: MIT Press, 

1996.  

LEAL, Aline. Sob o sol de Hilda Hilst e George Bataille. Rio de Janeiro: Azougue; 

Ed. PUC-Rio, 2018. 

LÖWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio. Trad. Wanda Nogueira Cal-

deira Brant. São Paulo: Boitempo, 2005. 

MORAES, Eliane Robert. O corpo impossível. São Paulo: Iluminuras; FAPESP, 

2002. 
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----------------------------. “Da medida estilhaçada”. Cadernos de Literatura Brasileira – 
Hilda Hilst.  n. 8, São Paulo, Instituto Moreira Salles, Out. 1999. 

NASCIMENTO. Abdias do. Drama para negros e prólogo para brancos. Rio de Ja-

neiro: Ed. Teatro Experimental do Negro, 1961.  

PAZ, Octavio. Marcel Duchamp ou o castelo da pureza. Trad. Sebastião Uchoa 

Leite. São Paulo: Perspectiva, 2014.  

SARLO, Beatriz. Siete ensayos sobre Walter Benjamin. Buenos Aires: Siglo Vein-

tiuno, 2012. 

 

 



 

 

 CENTRO UNIVERSITÁRIO: CTCH 

DEPARTAMENTO: LETRAS PERÍODO: 2020.2 

LET 2536 Tópicos em crítica e interpretação 

TÓPICO: POESIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA  

 CARGA HORÁRIA TOTAL: 45 HORAS CRÉDITOS: 3 

 

PRÉ-REQUISITO(S): sem pré-requisito 

 

Prof. Paulo Henriques Britto 

 

OBJETIVOS O curso estudará a produção de três poetas brasileiros contemporâneos: 
Edimilson de Almeida Pereira, Davino Ribeiro de Sena e Josely Vianna Bap-
tista. São três nomes relevantes no panorama da poesia atual, que — com 
a exceção de Pereira — ainda carecem de fortuna crítica proporcional à sua 
importância. 

EMENTA Propostas teóricas e impasses críticos da interpretação. Crítica e juízo. O 
espaço crítico hoje. 

PROGRAMA I. Considerações iniciais sobre a poesia brasileira atual. 
II. A obra de Edimilson de Almeida Pereira. 
III. A obra de Davino Ribeiro de Sena. 
IV. A obra de Josely Vianna Baptista. 
V. Seminários de alunos. 

AVALIAÇÃO Trabalho escrito a ser entregue ao final do curso, após ter sido apresen-
tado à turma na quinta unidade do programa. 

BIBLIOGRAFIA 

PRINCIPAL 

(no máximo 5) 

BAPTISTA, Josely Vianna. Roça barroca. São Paulo: CosacNaify, 2011. 

PEREIRA, Edimilson de Almeida. Poesia +. São Paulo: Editora 34, 2019. 

SENA, Davino Ribeiro de. Expedição. Rio de Janeiro: 7Letras, 2007. 
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BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

(PROVISÓRIA) 

 

ALEIXO, Ricardo. “Às portas da Casa da Palavra”. PEREIRA, Edimilson de 
Almeida, 2003b, p. 15-16. 

BAPTISTA, Josely Vianna. Sol sobre nuvens. São Paulo: Perspectiva, 
2007. 

__________. Terra sem mal. Com desenho de Guilherme Zamoner. 2014 

[2005]. https://issuu.com/guizamoner/docs/terra_sem_mal 

BARBOSA, Maria José Somerlate. “Dicionário de forquilhas: a poesia de 
Edimilson de Almeida Pereira”. Literafro www.  
http://www.letras.ufmg.br/literafro, s/d 

__________. Recitação da passagem: a obra poética de Edimilson de Al-
meida Pereira. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2009. 

BUARQUE DE HOLLANDA, Heloisa. “Introdução”. In _________ (org.). Es-
ses poetas: uma antologia dos anos 90. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1998. 

BRITTO, Paulo Henriques. “Um lírico rigoroso”. In SENA (2007) 

CAPELA, Carlos Eduardo Schmidt. “Entre estentores, estertores e exten-
soras da poesia, um agora.” In PEDROSA, Celia, e CAMARGO, Maria 
Lucia de Barros (orgs.) Poéticas do olhar e outras leituras de poesia. 

Rio de Janeiro: 7Letras, 2006. 

CAPILÉ, André. “Xanto — Estudando a voz de Edimilson de Almeida Pe-
reira”. Escamandro, 31/01/2019.  

https://escamandro.wordpress.com/2019/01/31/xanto-estudando-a-voz-
de-edimilson-de-almeida-pereira-por-andre-capile/ 

CESARINO, Pedro Niemeyer. “A voz falível — ensaio sobre as formações 
ameríndias de mundos”. Literatura e sociedade 19, 2015, p76-99. 

http://www.revistas.usp.br/ls/article/view/97208/96259 

CHAVES, Rita. “As coisas arcas.” In PEREIRA, Edimilson de Almeida, 
2003c, p. 15-21. 

CRUZ, Adélcio. “Canto-poema e samba-blues: estratégias poéticas afro-
descendentes na poesia de Edimilson de Almeida Pereira.” Trabalho 
apresentado no XI Congresso Internacional da ABRALIC, julho de 2008. 
http://www.letras.ufmg.br/literafro/data1/autores/51/edimilsoncri-
tica03.pdf (Acesso em 06/03/13) 

LEAL, Isabela. “Das belas palavras às moradas nômades: a busca da poe-
sia”. eLyra 9, 79-95, 06/2017 

http://dx.doi.org/10.21747/21828954/ely9a6 

MOREIRA E SILVA, Daviane. “No ritmo da lapassiada: leituras do projeto 
crítico-poético de Edimilson de Almeida Pereira”. Tese de doutorado. 
USP, 2014. 

PEDROSA, Celia. “Considerações anacrônicas: lirismo, subjetividade, re-
sistência”. In CAMARGO e PEDROSA (orgs.), Poesia e contemporanei-
dade: leituras do presente. Chapecó: Argos, 2001. 

__________. “Josely Vianna Baptista: uma poética xamânica da tradução 
e da tradição”. Alea 20/2, 92-104, mai-ago. 2018 
https://dx.doi.org/10.1590/1517-106X/201820292104 
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PEREIRA, Edimilson de Almeida. Zeosório blues: obra poética 1. Belo Horizonte: 
Mazza Edições, 2002. 

__________. Lugares ares: obra poética 2. Belo Horizonte: Mazza Edi-
ções, 2003a. 

__________. Casa da palavra: obra poética 3. Belo Horizonte: Mazza Edi-

ções, 2003b. 

__________. As coisas arcas: obra poética 4. Juiz de Fora: Funalfa Edi-
ções, 2003c. 

__________. Signo cimarrón. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2005. 

__________. “Negociação e conflito na construção das poéticas brasileiras 
contemporâneas”. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea 31, 

2008, p. 25-52. 

__________. Homeless. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2010. 

__________. Variaciones de um livro de sirenas. Belo Horizonte: Mazza 

Edições, 2010. 

__________. Maginot, o. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2015. 

__________. E. São Paulo: Patuá, 2017. 

__________. Poemas para ler com palmas. Belo Horizonte: Mazza Edi-

ções, 2017a. 

__________. Qvasi: segundo caderno. São Paulo: Editora 34, 2017b. 

__________. Entre Orfe(x)u e Exunouveau: análise de uma estética de 
base afrodiaspórica na literatura brasileira. Rio de Janeiro: Azougue, 

2017c. 

__________ e ALEIXO, Ricardo. A roda do mundo. Belo Horizonte: Mazza 
Edições, 1996. 

PEREIRA, Prisca Agustoni de Almeida. “Os sete selados na poética de 
Edimilson de Almeida Pereira”. In FARIA, Alexandre (org.). Anos 70: po-
esia e vida. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2007, p. 217-232. 

RISÉRIO, Antonio. Oriki orixá. São Paulo: Perspectiva, 2019 [2012]. 

SENA, Davino Ribeiro de. Castelos de areia. São Paulo: Estação Liber-
dade / Fundação Nestlé de Cultura, 1991. 

__________. Pescador de nuvens. Brasília: Thesaurus, 1996. 

__________. O jaguar no deserto. Recife: Bagaço, 1997. 

__________. Retrato com guitarra. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1997. 

__________. Vidro e ferro. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1999. 

__________. Três Martes. Rio de Janeiro: 7Letras, 2004. 

__________. Expedição. Rio de Janeiro: 7Letras, 2007. 

__________. O lento aprendizado do rapaz de amava ondas e estrelas. 

Rio de Janeiro: 7Letras, 2009. 

__________. O rei das ilhas. Rio de Janeiro: 7Letras, 2011. 
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__________. Ternura da água. Rio de Janeiro: 7Letras, 2015. 

SISCAR, Marcos. “A cisma da poesia brasileira”. In Poesia e crise: ensaios 
sobre a “crise da poesia” como topos da modernidade. Campinas: Edi-
tora da Unicamp, 2010. 

 

  

 



 

  

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO: CTCH 

DEPARTAMENTO: LETRAS PERÍODO: 2020.2 

LET-2538 
Turma 1DA 

Literatura e política: a performance intelectual do escritor na 

modernidade  

CARGA HORÁRIA TOTAL: 45 HORAS 
Terças-feiras, das 13 às 16 horas 

CRÉDITOS: 3 

     

  

PROPOSTA DO 

CURSO 
O curso tem como objetivo geral examinar a atuação intelectual de escritores 

contra a imposição do senso comum como suporte socialmente viabilizador 

do pensamento hegemônico no quadro da modernidade dos séculos XX e 

XXI. As respostas inscritas no campo literário que se opuseram à 

desdramatização dos processos históricos e às revisões ideológicas das 

representações do passado permitem pensar projeto literários e ações 

ensaísticas como gestos de resistência e de intervenção nos debates públicos. 

São, simultaneamente, gestos artísticos e estratégias políticas de demarcação 

e de negação de “mundivisões emergentes que imprimem ao presente e ao 

futuro as cores sombrias de um regresso cultural e social a certos fantasmas 

do passado que julgaríamos, com a nossa formação positivista subsistente, 

soterradas pelo progresso” (Fernando Rosas). 

Em síntese preliminar, pretende-se abordar, no horizonte dos diálogos e 

debates sobre obras de António Lobo Antunes, Ruy Duarte de Carvalho, 

Paulina Chiziane, Isabela Figueiredo, José Saramago, José Luandino Vieira, 

entre outros, as configurações do pensamento crítico, tal como se configura 

no campo literário e no universo cultural da língua portuguesa nas últimas 

décadas. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 
PRINCIPAL 
  

  

Algumas referências teóricas preliminares: Maurice Blanchot, Pierre 

Bourdieu, Homi Bhabha, Cornellius Castoriadis, Marilena Chauí, Michel 

Foucault, Adauto Novaes, Ricardo Piglia, Angel Rama, Fernando Rosas, 

Edward Said e Boaventura de Sousa Santos. 

 



 



  

 CENTRO UNIVERSITÁRIO: CTCH 
DEPARTAMENTO: LETRAS Período: 2020-2 

LET2554/1DA Tópicos	em	cultura	brasileira	:	
Inscrições	da	racialidade	na	arte	e	no	pensamento	social:	exercícios	de	
letramento	racial	

 

 CARGA HORÁRIA TOTAL: 45 HORAS CRÉDITOS: 3 

 
PRÉ-REQUISITO(S): sem pré-requisito 

 
Prof. Eneida Leal Cunha 

Prof. Júlio Tavares (Antropologia/UFF), participação como convidado. 

 
DESCRIÇÃO DA 
DISCIPLINA 

  
O	curso	será	composto	por	dois	blocos	de	leituras	que	devem	explorar	as	perspec-
tivas	contrastantes	em	que	pode	ser	lida	e	operada	politicamente	a	noção	de	“le-
tramento	racial”.			
No	primeiro	serão	avaliadas	versões	e	visões	do	Brasil	operadas	pelas	elites	inte-
lectuais	que	plasmam,	tanto	nas	 linguagens	artísticas	quanto	no	pensamento	so-
cial,	 a	 prevalência	 do	 valor	moral,	 social	 e	 estético	 da	 branquitude.	 	 No	 centro	
dessas	operações	simbólicas	que	atravessam	o	século	XX	será		destacada	a	sincro-
nia	entre,	por	um	lado,	a	biopolítica	modernizadora	fundada	no	racialismo	eugê-
nico,	suas	políticas	de	branqueamento,	de	exclusão	dos	corpos	negros	e	de	apa-
gamento	da	africanidade,	e,	por	outro,	a	emergência	da	“mestiçagem	brasileira”	
como	construção	cultural	que	sustenta	o	imaginário	branco-hegemônico.		

No	segundo	bloco	a	noção	de	letramento	racial	será	modulada	em	direção	diver-
gente,	 para	 retomar	 e	 discutir,	 em	 formulações	 críticas	 e	 realizações	 artísticas	
produzidas	 a	 partir	 de	 posições	 subjetivas,	 intelectuais	 e	 raciais	 não	 brancas,	 as	
estratégias	 de	 desconstrução,	 de	 deslocamento	 e	 de	 destituição	 de	 representa-
ções	raciais	hierarquizantes	e	do	racismo.		Numa	sociedade	estruturada	partir	da	
centralidade	 da	 cosmovisão	 eurocêntrica	 e	 orientada	 pela	 lógica	 do	 privilégio	
branco,	é	nuclear	para	o	 letramento	racial,	no	campo	das	ciências	humanas	e	da	
produção	artística,	o	conhecimento	de	contra-narrativas	e	contra-imagens	negras	
e	a	reflexão	sobre	seu	potencial	disruptor.		

Valendo-se	de	colaboração	multidisciplinar	e	da	leitura	um	corpus	pré-definido	de	
obras	do	pensamento	social,	da	literatura,	cinema,	música	e	artes	visuais,	deverão	
ser	exploradas	e	debatidas,	entre	outras,	as	seguintes	questões:			

Por	que	a	políticas	fundadas	na	eugenia	e	no	racialismo	são	obliteradas	nos	
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estudos	e	nos	debates	sobre	a	racialidade	e	a	configuração	do	racismo	brasi	
leiro?		
Como	ler	contemporaneamente	as	articulações	entre	racialidade	e	mestiça-
gem?		
e	entre	racialidade	e	branquitude?	
Como	ler	as	atuais	recuperações	e	elaborações	estético-políticas	de	uma	
memória	negro-africana?		
Como	no	debate	atual	se	articulam		racialidade,	gênero	e	sexualidade?		
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