CENTRO UNIVERSITÁRIO: CTCH
DEPARTAMENTO: LETRAS

LET 2501

PERÍODO: 2021.2

SEMINÁRIO DE FORMULAÇÃO DE PROJETO E
DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA I
CARGA HORÁRIA TOTAL: 45 HORAS

CRÉDITOS: 3

PRÉ-REQUISITO(S): sem pré-requisito

Profa. Rosana Kohl Bines (rkbines@gmail.com)
Com a colaboração de Aline Leal Barbosa (alinelfbarbosa@gmail.com)
4ª feira, 13h – 16h
OBJETIVOS

Discutir a atividade de pesquisa, as questões implicadas na produção
de conhecimento na contemporaneidade, e as relações entre percursos investigativos e a elaboração de seus relatos.

EMENTA

Apresentação e discussão dos tópicos constitutivos do Projeto de
Pesquisa (resumo; palavras-chave; introdução; justificativa, delimitação do tema; hipóteses, objetivos; referenciais teóricos; metodologia;
cronograma; bibliografia); discussão de aspectos metodológicos e
teórico-críticos relevantes para os projetos em desenvolvimento com
vistas à elaboração das dissertações; supervisão e acompanhamento
de pesquisas; elaboração de trabalhos com vistas à apresentação em
eventos acadêmicos

PROGRAMA

A disciplina abordará, de modo convergente, questões transversais
que atravessam a produção do conhecimento hoje na área de humanidades e sua repercussão na escrita de trabalhos acadêmicos, fomentando processos de elaboração reflexiva dos projetos de pesquisa dos mestrandos. O cronograma inicial de leituras e de atividades de escrita será apresentado no início do curso e redesenhado no
decorrer do semestre, considerando os interesses de pesquisa e o
teor dos projetos investigativos. A bibliografia preliminar, indicada

2 _ CONTINUAÇÃO DE COD 1234

abaixo, também estará aberta a recomposições, em diálogo com os
projetos de pesquisa. O curso prevê também encontros com pesquisadores convidados sobre seus percursos de pensamento e escrita.

AVALIAÇÃO

Presença e participação efetiva nas discussões e atividades do curso
e elaboração de projeto de pesquisa para a dissertação.

BIBLIOGRAFIA
PRINCIPAL
(no máximo 5)

COMPAGNON, Antoine. O trabalho da citação. Belo Horizonte: Ed.
UFMG, 2007.
GINZBURG, Carlos. “Sinais – Raízes de um paradigma indiciário”. In:
Mitos, Emblemas, Sinais. São Paulo: Companhia das letras, 1989.
HISSA, Cássia Eduardo Viana, Entrenotas: compreensões de pesquisa. Belo Horizonte: UFMG, 2013
TAVARES, Gonçalo. Breves notas sobre ciência. Florianópolis: Editora UFSC / Editora da Casa, 2010.
WRIGHT MILLS, C. Sobre o artesanato intelectual e outros ensaios.
Rio de Janeiro: Zahar Ed., 2009.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

AVILA, Miriam. "Dupla consciência e parataxe". In: Remate de Males,
vol. 28, nº2, 2008. Disponível em:
http://revistas.iel.unicamp.br/index.php/remate/article/view/858
BAILLY, Jean-Christophe. “O ensaio, uma escrita extensível”. In:
______ O ensaio e a anedota. Tradução de Leda Cartum e Laura
Erber. Rio de Janeiro: Zazie Edições, 2017, pp. 5-23.
BARTHES, Roland. "Escrever a leitura". In: O rumor da língua. São
Paulo: Martins Fontes, 2005.
BASBAUM, Ricardo. "A crítica de arte como campo privilegiado para
ficção". In: Manual do artista-etc. Rio de Janeiro: Azougue, 2013.
BENJAMIN, Walter. Rua de Mão Única: Infância Berlinense: 1900.
Edição e Tradução João Barrento. Belo Horizonte: Autêntica,
2013.
CALVINO, Italo. “Exatidão”. In: Seis Propostas para o próximo milênio. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, pp.71-94.
CHIARA, Ana Cristina. Ensaios de possessão (irrespiráveis). Rio de
Janeiro: Caetés, 2006.
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COMPAGNON, Antoine. Literatura para quê? Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2009
DELEUZE, Gilles. "Intercessores". In: Conversações 1972-1990.
Trad. Peter Pál Pelbart. SP: Ed. 34, pp. 151-157.
DIDI-HUBERMAN, Georges. Cascas. Trad. de André Telles. São
Paulo: Editora 34, 2019.
DUARTE JÚNIOR. João-Francisco. “The rotten papers (ou adiós que
yo me voy)”. In: ______. A montanha e o videogame: escritos sobre educação. Campinas: Papirus, 2010.
FLUSSER, Vilém. "Criação científica e criação artística". In: Ficções
filosóficas. São Paulo: Edusp, 1998.
GAGNEBIN, Jeanne-Marie. "O método desviante". In: Revista Trópico, 2006. Disponível em:
http://www.revistatropico.com.br/tropico/html/textos/2807,1.shl
GAGNEBIN, Jeanne-Marie. "As formas literárias da filosofia". In: Lembrar escrever esquecer. São Paulo: Editora 34, 2006.
HISSA, Cássio Viana E. (Org). Conversações de artes e de ciências.
Belo Horizonte, UFMG, 2011.
LUDMER, Josefina. Aqui América latina: uma especulação. Tradução Rômulo Monte Alto. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013.
MACIEL, Maria Esther. "Do inclassificável e das classificações". In: A
ironia da ordem: coleções, inventários e enciclopédias ficcionais.
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009.
SIMPSON, David. "The Return of Storyteller and the Circulation of "Literature". In: The Academic Postmodern and the Rule of Literature:
a report on half knowledge. Chicago: The University of Chicago
Press, 1995.
SONTAG, Susan. "Contra a interpretação". In: Contra a interpretação
– e outros ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.
THAYER, Willy. A crise não moderna da universidade moderna. Belo
Horizonte, UFMG, 2002.

CENTRO UNIVERSITÁRIO: CTCH
DEPARTAMENTO: LETRAS

LET 2506

PERÍODO: 2021.2

Seminário de Tese
CARGA HORÁRIA TOTAL: 45 HORAS

CRÉDITOS: 3

PRÉ-REQUISITO(S): sem pré-requisito

Profa. Dra. Patrícia Lavelle

OBJETIVOS

Discutir metodologias de pesquisa
Constituir e discutir bibliografia de interesse comum ao grupo
Discutir pesquisas e fontes bibliográficas de cada participante
Acompanhar e discutir produção individual de artigo ou capítulo

EMENTA

Apresentação e discussão de resultados parciais das pesquisas em desenvolvimento nos
Projetos de Tese vinculados às linhas de pesquisa.

PROGRAMA

O formato do Seminário de Tese exige que os encontros alternem a discussão da
produção de alunas e alunos e a intervenção da professora sobre o material a ser
trabalhado. Terá como objetivo principal a realização de um produto, que pode ser
um artigo ou capitulo da tese.
Tendo em vista este objetivo, a bibliografia do curso será construída a partir dos
interesses do grupo, incluindo:
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(a) textos gerais de referência para discussão acerca de modos metodológicos e
de diferentes modelos tese; (b) construção de uma bibliografia que abrace eixos
de questões de interesse para as pesquisas de cada aluno/a e do grupo.

AVALIAÇÃO

Artigo ou capitulo produzido durante o curso

BIBLIOGRAFIA
PRINCIPAL
(no máximo 5)

Sontag, Susan. “Contra a interpretação”, in: Contra a interpretação e outros ensaios. São Paulo: Cia das Letras, 2020.
(https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4984656/mod_resource/content/1/Contraa-Interpretacao-Susan-Sontag.pdf)
Todorov, Tzvetan. “O simbolismo linguístico”, in: Simbolismo e interpretação. São
Paulo: Unesp, 2013.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

Bibliografia a ser constituída a partir das sugestões da turma e da professora. Peço
que cada um/a envie um resumo de seu projeto de tese para o meu e-mail a
partir do 05 de agosto: patrícia.g.lavelle@gmail.com

PERÍODO: 2021.2
5as

feiras

CENTRO UNIVERSITÁRIO: CTCH

13.00-16.00

DEPARTAMENTO: LETRAS

Início:

LET2508/1DA

Teorias contemporâneas de literatura
CARGA HORÁRIA TOTAL: 45 HORAS

CRÉDITOS: 3

PRÉ-REQUISITO(S): sem pré-requisito

Prof. Karl Erik Schollhammer

OBJETIVOS

EMENTA

AVALIAÇÃO

Examinar e discutir os tópicos principais dos estudos da literatura e debater o papel da
crítica na sociedade brasileira contemporânea.

A partir de um mapeamento das tópicos principais da teoria da literatura contemporânea a proposta do seminário é investigar o papel da própria critica literária no reconhecimento e elaboração deste campo de investigação. Procuraremos desvendar a cumplicidade entre a criação e seu reconhecimento crítico do
qual o próprio seminário se entende como parte. Nesse sentido há um cerne
ético e também politico no tema que propõe discutir o papel da critica literária
na academia, na imprensa, na educação e na intervenção social. O papel contemporâneo da literatura não pode ser entendido sem a compreensão de sua complexa inserção institucional garantida e promovida pela atividade critica. Assim, a
discussão não abandonará seu fundamento na prosa brasileira das ultimas duas
décadas, muito pelo contrario, vai considerar ativamente o espelhamento de reconhecimento mutuo entre criação, critica e teoria a partir da década de 60
quando a discussão da literatura contemporânea ganha corpo nos estudos da literatura brasileira.
Monografia Final
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BIBLIOGRAFIA
PRINCIPAL
(no máximo 5)

FELSKI, Rita. Limits of Criticism. University of Chicago Press. 2015
LATOUR, Bruno. Cogitamos – Seis cartas sobre as humanidades científicas. (Trad. Jamille Pinheiro
Dias) São Paulo. Ed. 34. 2016
LUDMER, Josefina. Aqui, América Latina – Uma especulação. Ed. UFMG. 2020
RANCIÈRE Jacques, Tempos Modernos - Arte, Tempo, Política. N-1 Edições. 2021
As Margens da Ficção. 34Letras. São Paulo. 2020

AVALIAÇÃO

Monografia final

BIBLIOGRAFIA

BAL, Mieke. Travelling concepts in the humanities. Toronto. University of Toronto Press.
2002

COMPLEMENTAR

BHABHA, Homi. The location of culture. London: Routledge, 1994
CASANOVA, Pascale. La République mondiale des lettres. Paris, 1999.
CHOW, Rey: “In the Name of Comparative Literature”. In: Charles Bernheimer (ed.):
Comparative Literature in the Age of Multiculturalism. Baltimore 1995, pp. 107-116.
COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria: literatura e senso comum. Trad. Cleonice
Paes Barreto Mourã o e Consuelo Fortes Santiago. Belo Horizonte: UFMG, 2012.
DAMROSCH, David. “World Literature in a Post-canonical, Hyper-canonical Age”. In:
Haun Saussy (ed.): Comparative Literature in an Age of Globalization. Baltimore 2006,
pp. 43-53.
What Is World Literature? Princeton 2003.
ERBER, Pedro. “Contemporaneity and its discontents”. Diacritics, v. 41.1, 2013, p. 28- 49.
The Johns Hopkins University Press.
FELSKI, Rita. Uses of Literature. Malden/Oxford: Blackwell, 2008
Hooked-Art and Attachment. University of Chicago Press. 2020
FOSTER, HAL. (Ed.)The Anti-Aesthetic – Essays on postmodern culture. Bay Press. Washington. 1983
Bad New Days: Art, Criticism, Emergency. 2015
GREGG, Melissa & Gregory J. Seigworth. (Org) The affect theory reader. Duke UP. Durham
& London. 2010
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GUMBRECHT, Hans Ulrich. Production of presence – what meaning cannot convey.
Stanford UP. Stanford Califó rnia. 2004
HAYLES, N. Katherine How We Think: Digital Media and Contemporary Technogenesis.
The University of Chicago Press. Chicago. 2012.
HARAWAY, Donna. Staying with the trouble. Making kin in the Chthulucene. Londres:
Duke University Press, 2016.
JAMESON, Frederic. Third-World Literature in the Era of Multinational Capitalism. Duke
University Press, USA, 1986
KITTLER, Friedrich. Discourse networks. Stanford: Stanford University Press, 1990.
______. Gramophone, film, typewriter. Stanford: Stanford University Press, 1999.
LADDAGA, Reinaldo. “Espetaculos de realidad” in Comunicação&Política. Vol. 24, no. 3.
Setembro- dezembro. 2006, pp.159-178.
LATOUR, Bruno. 2004. “Powers of the Facsimile: A Turing Test on Science and Literature”. Disponibilizado no site do autor. Em http://www.brunolatour. fr/articles/2004.html (consultado em fevereiro 2008)
______.2004b. “Por uma antropologia do centro”. Entrevista por Renato Szutman e Stelio
Marras. Mana 10 (2): 397-414
______.2004c “Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of
Concern,” Critical Inquiry 30 (Winter 2004): 225–47.
LUDMER, Josefina. “Literaturas pó s-autô nomas” (trad. Flá via Cera), Sopro, nú mero 20,
janeiro de 2010.
MELLO, Jefferson Agostini. “Crítica literá ria e literatura na contemporaneidade: tensõ es
e divergê ncias”. In: ______. Remate de Males. 28(2) – jul./dez. 2008.
MORETTI, Franco. “Conjectures on World Literature” [2000]. In: Prendergast: World Literature, pp. 148-162)
Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary Theory. London 2005
MOREIRAS, Alberto. 1996. “The aura of testimonio”, in. Gugelberger, Georg M. (org.), The
Real Thing, Durham. Duke University Press.
NGAI, Sianne. Theory of the Gimmick – Aesthetics and the Capitalist Form. Harvard UP.
2020
PERNIOLA, Má rio. Art and its Shadow. New York / London. 2004.
SCHØLLHAMMER, K. E Ficção brasileira contemporânea. Civilizaçã o brasileira. Rio de
Janeiro. 2009
Cena do crime – Realismo e violência no Brasil. Civilizaçã o brasileira. Rio de Janeiro. 2013
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SELIGMANN-SILVA, Má rcio. (org.), História, Memória, Literatura. O testemunho na era
das catástrofes, Campinas. Editora da UNICAMP, 2003.
“Literatura e Trauma. um novo paradigma”, in. Rivista di Studi Portoghesi e Brasiliani III
(2001), Pisa e Roma, pp. 103-118.

PROGRAMA
12.08.21 Introdução
19.08.21 Questões contemporâneas de crítica (Felski)
26.08.21 Do crítico ao pós-crítico (Latour e Foster)
02.09.21 O literário e o cultural
09.09.21 Literatura e política
16.09.21 O estético e o antiestético – revisitar o Pós-moderno (Hal Foster, J. Elkins)
23.09.21 Juízo estético e forma capitalista
30.09.21 Os poderes da ficção
07.10.21 Os poderes da ficção
21.10.21 Narrativa e fabulação
28.10.21 Tendências críticas da América Latina
04.11.21 Literatura Mundial
11.11.21 Colonial e decolonial
18.11.21 Encerramento e recapitulação

CENTRO UNIVERSITÁRIO: CTCH
DEPARTAMENTO: LETRAS

LET 2517 /
1DA

PERÍODO: 2021.2

ESTÉTICA, ÉTICA E POLÍTICA

CARGA HORÁRIA TOTAL: 45 HORAS

CRÉDITOS: 3

PRÉ-REQUISITO(S): sem pré-requisito

Professor Luiz Camillo Osorio
Quintas-feiras das 16h às 19h
OBJETIVOS

Analisar questões estéticas contemporâneas a partir das abordagens teóricas de
Jacques Rancière e Georges Didi-Huberman

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 totalitários. América Latina e Brasil – a questão da identidade nacional no
romantismo e no modernismo.

PROGRAMA

Tempos modernos/Diante do tempo. O curso abordará dois livros de filósofos contemporâneos que focam nas relações entre arte, tempo, história e política. Ambos
desmontam o primado teleológico das vanguardas – a “colonização do futuro” nas
palavras de Octavio Paz” - sem abrir mão dos atritos experimentais e da pergunta
sobre a dimensão crítica da arte.
Iremos nos concentrar na leitura de dois livros recentes. O primeiro será Devant le
temps: histoire de l’art et anachronisme des images, 2015 (edição brasileira de
2017, editora da UFMG), de Didi-Huberman. O segundo será Les Temps modernes. Art, temps, politique, 2018 (edição brasileira de 2021, editora n-1) de Jacques
Rancière.
De um lado, o curso busca reconfigurar o modo pelo qual pensamos o legado plural da arte moderna; de outro, analisar o momento contemporâneo enquanto disputa entre modos heterogêneos de lidarmos com o passado, habitarmos o presente e imaginarmos o futuro. O curso será concentrado nas leituras e discussões
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destes dois livros, podendo ter leituras subsidiárias que contribuam para aprofundar o debate ao longo do curso e tendo em vista questões colocadas pelos próprios alunos.
A cada aula teremos um conjunto de páginas para ler, com uma apresentação inicial do professor e um aluno voluntário comentando em seguida, para depois abrirse o debate entre todos.

AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA
PRINCIPAL
(no máximo 5)

Trabalho em forma de artigo no final do curso e eventuais apresentações orais de
textos.

RANCIÈRE, J. – Les temps modernes: art, temps, politique: Paris, La Fabrique,
2018.
RANCIÈRE, J. – Tempos Modernos: arte, tempo e política: SP, n-1 edições, 2021.
DIDI-HUBERMAN, G. – Diante do tempo: história da arte e anacronismo das imagens, BH, editora UFMG, 2017.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

RANCIÈRE, J – O destino das imagens: RJ, contraponto, 2012.
DIDI-HUBERMAN, G – Remontages du temps subi: l’oeil de l’histoire 2: Paris, les
editions de minuit, 2010.

Pós-graduação PUC-Rio – Literatura, Cultura e Contemporaneidade
Pós-graduaçãoo UFF – Estudos Contemporâneos das Artes
LET2526 - A “escrita de si” na comunicação literária
PPGCA – UFF Disciplina: Estudos experimentais em corpo, cena, critica da representação

Profa. Ana Kiffer e Profa. Martha Ribeiro
2021-2 - terças 16-19hs
Título: Processos de criação: escrever, encenar e deslocar regimes e materialidades em vozes e
corpas em zonas de contato
Proposta do Programa:
O curso, que inaugura a participação da Profa. Ana Kiffer no QP da UFF, Pós-Graduação em
Estudos Contemporâneos das Artes, será realizado, de forma remota pelo aplicativo zoom (e
eventualmente meets), em parceria com a Profa. Dra. Martha Ribeiro (UFF) e será aberto aos
alunos dos Programas da UFF e da PUC-Rio.

Buscaremos refletir sobre os regimes dos afetos (em fricção com inconsciente colonial), sobre
os métodos e modos do estrangulamento das vozes das mulheres e corpas, e os seus desvios,
beiras, fronteiras, bordas e passagens como lugar de risco (risco como inscrição e perigo),
sobre a teatralidade e a performatividade das corpas, e sobre os seus processos de criação
autorepresentativos e escritas si.
Interessa-nos interrogar os impasses das corpas em seus processos de criação. Entendendo
que os modos como se escreve ou se encenam as vozes entre diversos regimes artísticos e
críticos, e também entre matérias e materialidades, cujo traço da colonialidade – violência,
apagamento e silenciamento - ainda organizam as suas estruturas e os seus laços é
fundamental para a compreensão dos mapas que encetam os nossos processos críticos e
imaginativos hoje.

Desse escopo é que partem os mapas provisórios que buscaremos desenhar no trajeto. Ele se
inicia pondo em cena-aula as trajetórias das próprias pesquisadoras, escritoras e/ou artistas, e
os seus impasses para a construção e pela busca pela emancipação de suas vozes/corpas.
Atentas ao regime heterogêneo entre a crítica e a criação, seus limites, encontros e
separações.
Desse regime heterogêneo a Profa. Ana Kiffer vai se dedicar a perguntar sobre a importância
do inconsciente colonial nas escritas crítico-artísticas das mulheres e dos corpos feminizados.
Com atenção à questão dos regimes afetivos – dor, raiva, silêncio, dominação, palavra
(Clough, Ahmed, Kiffer) – visando pensar nos caminhos estrangulados e nas vias, rios, beiras e
encostas de ativação de suas vozes. Logo em seguida se fará necessário pensar sobre essas
próprias beiradas, essas escritas das bordas: onde vivem os fantasmas, os lugares fronteiriços
– de passagem e de desvio, mas também de aniquilamento ou morte (Glissant, Giannari, DidiHuberman, Mbembe).

Toda essa interrogação sobre os arquivos dos corpos e vozes feminizadas desemboca num
olhar para as estratégias que insurgem dos desenhos e das imaginações outras sobre esses
traços atuais do inconsciente (geo)político-afetivo-colonial. Como se um outro mapa se
desenhasse sobre o mapa-múndi. Nele percorreremos escritos que nos marcaram e ouviremos
outras mulheres cujo trabalho transpira nessas linhas.
A Profa. Martha Ribeiro se dedica a perguntar sobre a teatralidade e performatividade das
corpas, os processos criativos autoficcionais (Cornago, Tellas, Leite) como prática política de
enfrentamento das marcas de subjetivação que validam uma certa construção política e
imaginária do feminino e da sexualidade. Busca-se com a crítica pós-colonial feminista, na
problematização da heterossexualidade como um sistema político (Ochi Curiel), considerar a
complexidade das relações de subalternização das corpas, para além dos gêneros, enfrentando
realidades empenhadas na fabricação e uso de corpos femininos, e que sustentam uma rede
de violência, dor, silêncio e medo (Kristeva).
Considerando os experimentos autoficcionais das artistas pesquisadoras Janaína Leite,
Fernanda Magalhães e Lukas Avendaño como intervenção estratégica sacrificial - ou cruel, no
sentido artaudiano - estimula-se nos alunos/alunas/alunes a produção de uma escritura/cena
de si (ou autoficcional) experimental, de oposição à hegemonia simbólica e suas políticas
discriminatórias, com a pergunta: Que corpos importam? (Butler). A proposta de uma
escrita/cena experimental caminha junto às questões conceituais que iremos abordar durante
o curso, o exercício prático seria assim um chamado para escavar, abrir passagens, galerias e
cruzamentos neste emaranhado feito de corpo, afetos, pensamento e palavra.

A Profa. Ana Kiffer escolhendo pensar sobre: Marguerite Duras escrevendo contra a política
incestuosa, Françoise Vergès interrogando sobre qual violência cabe a uma teoria feminista e
Seloua Boulbina pensando a passagem entre a performance e a profecia.
A profa. Martha Ribeiro visita na história do teatro ocidental certas representações do
feminino que lançam sua flecha sobre as corpas, impulsionando enfrentamentos/lutas
sacrificiais. Escolheu-se o mito de Medeia, que será visto em 4 versões: Eurípedes; Consuelo de
Castro/Cia. Br116; Gracê Passô - “Mata teu pai” e Pasolini. À luz do mito, e sobre o papel social
de mãe, interroga-se sobre a violência naturalizada sobre a mulher e a instrumentalização da
reprodução e da sexualidade numa perspectiva feminista pós-colonial.
Ao final convidaremos vozes atuais e presentes no mapa do curso, para compor essa cenaaula. Com Janaina Leite conversaremos sobre a pornografia e o feminino, com Fernanda
Magalhães conversaremos sobre a subversão do corpo gordo e com o performer mexicano
Luka Avendaño, sobre a violência e a insurreição dos corpos não binários. Com Grace Passô
pensaremos sobre as relações entre palavra e corpos, sua vacância, errância e relação.
Objetivos:
Discussão sobre o campo das escritas experimentais de si a partir de corpas contemporâneas;
Estudo de questões teórico-críticas sobre o escrever e/ou encenar das vozes feminizadas,
entre diferentes regimes artísticos contemporâneos, análise de suas experiências, relatos, e
dos impasses dos processos emancipatórios;
Aos alunos interessados haverá a possibilidade de uma escrita ou desenho de uma cena
experimental de si (ou autoficcional) como trabalho final.

Cronograma:
10/8 Apresentação da Proposta com Ana Kiffer e Martha Ribeiro
17/8 Ana Kiffer – Alguns regimes afetivos: dor, raiva, silêncio, dominação, palavra (Clouhg,
Ahmed)
24/8 Martha Ribeiro - A confissão como estratégia de cena: arquivos e compartilhamentos de
si (Tellas e Cornago)
31/8 – Ana Kiffer – impasses da escrita – relato de experiência e o pensamento sobre
fronteiras, bordas (leitura de algumas colunas das Séries Das Afeções e Escrever desde o Sul –
Revista Pessoa: https://www.revistapessoa.com/autor/287/ana-kiffer e do texto “Das
fronteiras às bordas: o inxílio como desafio para a construção de um em comum”, Revista Cult,
além de algumas crônicas selecionadas de Un Apartamento en Urano de Paul Preciado)
7/9 feriado - Atividade assíncrona para discussão próxima aula: Ler Medeia, Euripedes/ assistir
Medeia de Consuelo de Castro, cia Br116.
14/9 Martha Ribeiro - Subalternização das corpas - o pensamento feminista de Ochi Curiel e o
mito Medeia - discussão ampliada
21/9 Ana Kiffer – Relendo Marguerite Duras escrevendo contra a política incestuosa (Escrever
e La Vie Matérielle, artigo de E. Grossman e livro Não se pode e se escreve, ensaios sobre
Marguerite Duras)

28/9 – Martha Ribeiro - Julia Kristeva e Janaina Leite - a força explosiva da Abjeção
5/10 – Ana Kiffer – Françoise Vergès: interrogando sobre qual violência cabe a uma teoria
feminista (Além de Vergès ler Lugones – Rumo a um feminismo decolonial)
12/ 10 – Ana Kiffer e Martha Ribeiro - Pensar sobre os processos de uma escrita/cena de si,
aplicando certos parâmetros e dispositivos de criação que possam traçar novos mapas de
afetos às corpas para aqueles que estejam interessados nessa forma de trabalho final.
19/10 – Ana Kiffer – Seloua Boulbina: desorientação, performance e profecia In: Les Mirois
vagabonds ou la décolonisation du savoir; Giannari e Didi-Huberman – Fronteiras, fantasmas,
passagens In: Passer, coûte c’est qu’en coûte; Butler - Atos performáticos e a formação dos
gêneros: um ensaio sobre fenomenologia e teoria feminista In: Pensamento Feminista
conceitos fundamentais.
Atividade assíncrona para discussão próxima aula: texto “Mata teu pai”, Grace Passô/ assistir
Medeia de Pasolini (disponível internet).
26/10 – Martha Ribeiro - O uso espetacular das corpas, estratégia sacrificial, corpos
biopotentes (Ribeiro) - Fernanda Magalhães e Lucas Avedaño (videos).
2/11 – finados, a confirmar
9, 16 e 23/11 – Convidadas, a confirmar
Avaliaçao Final:
Para os alunos da PUC-Rio: Trabalho final de 10pgs, TNR 12, espaço 1,5, em diálogo com
questões e bibliografia do curso OU Fichamento Teórico de 1 livro ou de um conjunto de
textos/artigos da bibliografia do curso, 10pgs, TNR 12, espaço 1,5 OU escrita/cena de si,

aplicando certos parâmetros e dispositivos de criação que possam traçar novos mapas de
afetos às corpas para aqueles que estejam interessados nessa forma de trabalho final.
Bibliografia:
Ahmed, Sara. La política cultural de las emociones. (trad. : Cecilia Mansuy). Universidad
Nacional Autónoma de México Programa Universitario de Estudios de Género México, 2015.
________. Vivir una vida feminista. España, Belaterra, 2017.
Boulbina, Seloua. Les Miroirs Vagabonds ou la Décolonisation des Savoirs (Arts, Littérature,
Philosophie). Paris: Les Presses Du Réel, 2018. P.17-27.
Butler, J. Atos performáticos e a formação dos gêneros: um ensaio sobre fenomenologia e
teoria feminista. In: Pensamento Feminista conceitos fundamentais. (org.) Buarque de
Holanda, H. RJ, Bazar do Tempo, 2019. pp. 213-234.
Butler, Judith. Corpos que importam: sobre os limites discursivos do “sexo”. São Paulo: N-1,
edições, 2019.
_______. Repensar la vulnerabilidade y la resistência. Conferência proferida em 24 de junho.
No XV Simposio de la Asociación Internacional de Filósofas (IAPh), Alcalá de Henares, Espanha,
2014. Disponível em
http://www.cihuatl.pueg.unam.mx/pinakes/userdocs/assusr/A2/A2_2195.pdf
Clough, P.; Halley, J. The affective Turn – theorizing the social. Duke University Press Durham
and London, 2007.

Cornago, Óscar. Atuar de verdade. A confissão como estratégia cênica. Tradução: André
Carreira. Revista Urdimento, Revista de Estudos em Artes Cênicas, Florianópolis, 2009.
Cornago, Óscar. Biodrama. Sobre el teatro de la vida y la vida del teatro. Latin American
Theater Review (Kansas University) 39.1, p. 5-27, 2005. Disponível
em: http://artesescenicas.uclm.es/index.php?sec=texto&id=283.
Curiel, Occhi. La Nación Heterosexual. Análisis del discurso jurídico y el régimen heterosexual
desde la antropología de la dominación, Bogotá, La frontera, 2013.
______. Crítica poscolonial desde las prácticas políticas del feminismo antirracista.
Universidad Central. Bogotá, Colombia. Nómadas (Col), núm. 26, 2007, pp. 92-101.
_______. Construindo metodologias feministas a partir do feminismo decolonial. (org.)
Buarque de Holanda, H. RJ, Bazar do Tempo, 2020. Pp.120-138.
Didi-Huberman, G. & Giannari, N. Passer, quoi qu’il en coûte. Paris, Minuit, 2017.
Duras, M. Escrever. Rio de janeiro, Rocco, 1994.
_________. Romans, cinéma, théâtre – 1943-1993. Paris, Gallimard, quarto, 1997.
_________. Cadernos da guerra e outros textos. SP, Estação Liberdade, 2009.
________. La vie matérielle. Paris, P.O.L., 1997.
Dorlin, Elsa. Autodefesa, uma filosofia da violência. SP: UBU, 2020.

Eurípedes. Medéia. Rio de Janeiro, Zahar, 2007.
Fanon, Franz. Oeuvres. Paris, La Découverte, 2011.
Grossman, E. O corpo político em Duras. In: Revista Lugar Comum, n. 21-22, julho-dez. 2015.
Kiffer, A. Diante dos afetos: visceralidade, emancipação, dor e relação. In: Revista
Dramaturgias, n. 18, UNB, dez. 2021. (no prelo)
______. Limites da escrita ou como fazer da escrita uma plástica poética? Alea: Estudos
Neolatinos, vol. 10, núm. 2, julio-diciembre, 2008, pp. 212-226.
______; Só quando escrevo tenho um corpo. In: Poetas Brasileiras Contemporaneas. (org.°
Beatriz Azevedo. SP, UNICAMP, 2021.
Kristeva, Julia. O gênio feminino: a vida, a loucura e as palavras. Trad: José Laurenio de Melo.
Rio de Janeiro: Rocco, 2002.
__________. Os poderes do horror. Ensaio sobre a abjeção, 1980. Tradução de Allan Davy
Santos Sena, pp. 07-27.
Leite, J. F. Feminino abjeto: caderno de processo. Revista Aspas, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 210-240,
2018. DOI: 10.11606/issn.2238-3999.v8i1p210-240. Disponível em:
https://www.revistas.usp.br/aspas/article/view/75493
Leite, Janaina. Autoescrituras performativas: do diário à cena. São Paulo: Editora Perspectiva,
2017.
Lugones, M. Rumo a um feminismo decolonial. In: Pensamento Feminista conceitos
fundamentais. (org.) Buarque de Holanda, H. RJ, Bazar do Tempo, 2019. Pp. 357-378.
Mbembe, A. Politiques de l’Inimitié. Paris, La Découverte, 2016.
Moreira, Giselle; Estrella, Renata; Pinto, Ricardo; França, Tatiane. Não se pode e se escreve,
ensaios sobre Marguerite Duras. RJ, Sabiá Editora, 2020.
https://fortuna.labedicao.com/livros/duras_2019.pdf
Passô, Grace. Mata teu pai. Rio de Janeiro: Cobogó, 2017.
Prieto Stambaugh, Antonio. “RepresentaXión de un muxe: la identidad performática de Lukas
Avendaño”, Latin American Theatre Review, 48.1, Otoño/Fall 2014a.
Preciado, P. Un apartamento en Urano, Crónicas del cruce. Barcelona, Anagrama, 2019.
Ribeiro, Martha. O Corpo Biopotente, a decolonização dos afetos no, através e além do teatro.
Simpósio Reflexões Cênicas Contemporâneas vinculado à Jornada Internacional Atuação e
Presença organizado pelo LUME - Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais - UNICAMP e
pelo PPG Artes da Cena - IA - UNICAMP. n. 6 (2021).
https://gongo.nics.unicamp.br/revistadigital/index.php/simposiorfc/article/view/729
Vergès, F. Une théorie féministe de la violence, pour une politique antiraciste de la protection.
Paris, La Fabrique, 2020.
Videos:
TELLAS, Vivi; RIBEIRO, Martha. Conversas de laboratório com a América Latina. YouTube, 22 de
junho de 2020. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cJ6fyAS_P58&t=5792s.

AVENDANO, Lukas. RÉQUIEM PARA UN ALCARAVÁN, Canada 2015. Disponível em:
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7w
YvoMzxAhVeHrkGHWIJC3sQwqsBMAB6BAgWEAE&url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F15263
1668&usg=AOvVaw0WD31vnUZ-BbI-NWpVi3np
MAGALHAES, Fernanda. Grassa Crua. Espaço cultural Armazém coletivo Elza. 2018. Disponível
em: https://www.choquecultural.com.br/pt/2020/08/22/rede-choque-apresenta-fernandamagalhaes/
LEITE, Janaína. FEMININO Abjeto 1 e 2 . Registro audiovisual/edição: Diego Araújo. São Paulo,
Vila Maria Zélia, Sesc Ipiranga, Teatro Alfredo Mesquita 2018/2019. Disponível em:
https://vimeo.com/search?q=feminino+abjeto+2
PASOLINI, Pier . Filme- Medéia (Medea) - A Feiticeira do Amor -1969 - Legendado. Disponível
em :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjI66_a
qszxAhUcq5UCHYAED_YQwqsBMAB6BAgLEAE&url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F87535200
&usg=AOvVaw3V_UrOzOZrVwm-Z8aDuREj
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TEORIAS E PRÁTICAS ARTÍSTICAS
TÓPICO: DA ARTE/PENSAMENTO MODERNISTA ÀS QUESTÕES ATUAIS
CARGA HORÁRIA TOTAL: 45 HORAS

CRÉDITOS: 3

PRÉ-REQUISITO(S): sem pré-requisito

Professoras: Marília Rothier e Aline Leal

OBJETIVOS

As iniciativas de resgate crítico do movimento modernista – efervescência artísticopensante responsável pela construção de um nacionalismo articulado a tendências
cosmopolitas --, por ocasião do centenário da Semana de Arte Moderna (1922),
convidam ao contraponto com problemas, equívocos, perplexidades, propostas e
experimentos definidores da contemporaneidade. Procurando acompanhar o que se
discute em publicações, seminários, palestras, entrevistas e lives, o curso escolheu
amostras da escrita de dois modernistas emblemáticos para uma releitura que as
analise pela perspectiva dos impasses atuais. A bibliografia escolhida compõe-se
de narrativas e poemas, artigos jornalísticos e ensaios acadêmicos, sem excluir crônicas, entrevistas e depoimentos, de modo a delinear, em paralelo, aspectos do
contexto cultural do século XX e da abertura do XXI. Não se pretende traçar um
painel cronológico mas deslocar o olhar através das décadas captando energias do
passado para a autocrítica em andamento no presente. Privilegiamos dois itens de
destaque, hoje, para organizar o debate: (I) a escalada dos feminismos e (II) a resistência ao autoritarismo epistemológico e político visando preservar o saber de
comunidades tradicionais. Nos dois casos, o texto modernista de referência é confrontado ora com obras afins dos meados do século passado, ora com escritas discutidas no momento.

EMENTA

As atividades de produção, recepção e julgamento crítico da arte como articulação
entre construção teórica e prática inventiva. Revisão dos critérios de avaliação das
modalidades de escrita. O poder reflexivo da arte e a necessária criatividade da
formulação teórica.

2 _ CONTINUAÇÃO DE COD 1234

PROGRAMA

I – 1. Parque industrial e a coluna “A mulher do povo” – a atuação da jovem Pagu
e as questões trabalhistas e feministas;
2. Conceitos fundamentais do feminismo -- Patrícia Galvão e o feminismo brasileiro;
3. A trajetória de Pagu e afinidades possíveis com Lélia Gonzales, precursora dos
debates do feminismo decolonial;
4. Narrativas recentes de enfoque antiautoritário e anticolonialista de assinatura feminina: Alzira está morta de Goli Guerreiro e O crime do cais do Valongo de Eliana
Alves Cruz.
5. O resgate de Pagu no contexto do projeto concretista de nova perspectiva de
canonização do experimentalismo estético modernista;
6. Outras escritas de Patrícia Galvão no contexto da resistência de esquerda;
7. As meninas -- Lygia Fagundes Telles herdeira do ativismo de Patrícia Galvão?
II – 1. Memórias sentimentais de João Miramar, Serafim Ponte Grande e Pau brasil
– o experimentalismo artístico e epistemológico de Oswald de Andrade;
2. O ensaísmo oswaldiano dos anos 50 – “A crise da filosofia messiânica” e “A
marcha das utopias;
3. A longevidade instigadora do conceito de “antropofagia”, exemplo: a virada antropológica em Viveiros de Castro;
4. Torto arado de Itamar Vieira Júnior e O ausente de Edmilson Almeida Pereira -narrativas contemporâneas propõem soluções estilísticas para atacar a herança
autoritário-escravocrata – retomada atual da radicalidade modernista?
5. Oswald reconduzido pelo Tropicalismo: momento de radicalização epistemológico-crítico;
6. Os manifestos de Glauber Rocha – “Estética da fome” e “Estética do sonho” -- e
os de Oswald de Andrade – “Pau Brasil” e “Antropófago”;
7. A fortuna crítica de Oswald – o resgate pelos concretistas, a leitura de Silviano
Santiago e a rejeição de base marxista por Roberto Schwarz;

AVALIAÇÃO

Seminários e monografia de final de semestre.

BIBLIOGRAFIA
PRINCIPAL
(no máximo 5)

AZEVEDO, Beatriz. Antropofagia – Palimpsesto Selvagem. São Paulo: Sesi, 2008.
CAMPOS, Augusto de. Pagu – Vida-obra. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987.
HOLLANDA, Heloisa Buarque de (Org.). Pensamento Feminista: Conceitos Fundamentais. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019.
___________________. Pensamento Feminista Hoje: Perspectivas Decoloniais.
Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020.
SANTIAGO, Silviano. “Sobre plataformas e testamentos” / “Oswald de Andrade, ou
Elogio da tolerância racial”. In:__. 35 ensaios de Silviano Santiago. Org. Italo
Moriconi, São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
VIVEIROS DE CASTRO. “O perspectivismo é a retomada da Antropofagia oswaldiana em novos termos”. In: ___. Encontros. Org. Renato Sztutman, Rio de Janeiro: Azougue, 2008, p. 114 – 129.
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BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

AGUILAR, Gonzalo e CÁMARA, Mário. A máquina performática; a literatura no
campo experimental. Trad. Gênese Andrade, Rio de Janeiro: Rocco, 2017.
Ailton Krenak. Rio de Janeiro: Azougue, 2017. Coleção Tembetá, Org. Kaká Werá.
ANDRADE, Oswald de. Do pau brasil à antropofagia e às utopias; manifestos, teses
de concursos e ensaios. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.
_______________. Estética e política. Org. Maria Eugênia Boaventura. São Paulo:
Globo, 1992.
________________. Memórias sentimentais de João Miramar / Serafim Ponte
Grande. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1971.
________________. Os dentes do dragão; entrevistas. São Paulo: Globo; Secretaria de Estado da Cultura, 1990.
_________________. Poesias reunidas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1971.
BAIRROS, Luiza. “Nossos feminismos revisitados”. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque de (Org.). Pensamento feminista hoje: Perspectivas decoloniais. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020, p. 206, 215.
BUTLER, Judith. “Atos performáticos e a relação dos gêneros: um ensaio sobre fenomenologia e teoria feminista”. In: HOLLANDA, H. B. (Org.). Pensamento feminista; Conceitos fundamentais. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020, p. 213,
234.
CRUZ, Eliana Alves. O crime do cais do Valongo. Rio de Janeiro: Malê, 2018.
CURIEL, Ochy. “Construindo metodologias críticas a partir do feminismo decolonial.
In: HOLLANDA, H. B. Pensamento feminista hoje: Perspectivas decoloniais. Rio
de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020, p. 120 – 139.
FANON, Frantz. Os condenados da terra. Trad. Enilce A. Rocha e Luci Magalhães.
Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2005.
_______. Pele negra, máscaras brancas. Trad. Renato da Silveira. Salvador,
EdUFBA, 2008.
FERRAZ, Geraldo e GALVÃO, Patrícia. Dois romances: FERRAZ, G. Doramundo /
GALVÃO, P. A famosa revista. Rio de Janeiro: José Olympio, 1959.
FRAZER, Nancy. “Feminismo, capitalismo e a astúcia da história”. Dossiê: Contribuições do pensamento feminista para as ciências sociais. 2009.
GERBER, Raquel. “Glauber Rocha e a experiência inacabada do Cinema Novo”. In:
Glauber Rocha. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.
GONZALES, Lélia. “Cultura, etnicidade e trabalho; efeitos linguísticos e políticos da
exploração da mulher”. Comunicação apresentada no 8º Encontro Nacional da
LatinAmerican Studies Association Pittsburgh, 5 a 7 de abril de 1979.
_______________. “Racismo e sexismo na cultura brasileira”. Revista Ciências Sociais Hoje, ANPOCS, 1984, p. 223 – 244.
GUERREIRO, Goli. Alzira está morta; ficção histórica no mundo negro do Atlântico.
Salvador: Fundação ADM, 2015.
HARAWAY, Donna. “Manifesto Ciborgue: ciência, tecnologia e feminismo-socialista
no final do século XX”. In: HOLLANDA, H. B. (Org.). Pensamento feminista: Conceitos fundamentais. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019, p. 157 – 212.
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HOLLANDA, Heloisa Buarque de. Explosão feminista; arte, cultura, política e universidade. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.
KOPENAWA, Davi e ALBERT, Bruce. A queda do céu. Trad. Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo, Companhia das Letras, 2025.
KRENAK, Ailton. Encontros. Org. Sergio Cohn. Rio de Janeiro: Azougue, 2015.
_______. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras,
2019.
LAURETTIS, Teresa de. “A tecnologia de gênero”. In: HOLLANDA, H. B. (Org.)Tendências e impasses: o feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro: Rocco,
1994, p. 206 – 241.
LOBO, Mara (Patrícia GALVÃO). Parque industrial (1933). São Paulo: Alternativa,
s/d.
LUGONES, Maria. “Colonialidade e gênero”. In: HOLLANDA, H. B. (Org.). Pensamento feminista hoje: Perspectivas decoloniais. Rio de Janeiro: Bazar do
Tempo, 2020, p. 52 – 83.
MIÑOSO, Yudeskys Espinosa. “Fazendo uma genealogia da experiência: o método
rumo a uma crítica da colonialidade da razão feminista a partir da experiência
histórica na América Latina”. IN: HOLLANDA, H. B. (Org.). Pensamento feminista hoje: Perspectivas decoloniais. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020, p.
96 – 119.
Paixão Pagu; A autobiografia precoce de Patrícia Galvão. Geraldo Galvão Ferraz
(Org.). Rio de Janeiro: Agir, 2005.
PEREIRA, Edimilson de Almeida. O ausente. Belo Horizonte: Relicário, 2020.
PRECIADO, Paul B. “Multidões queer: notas para uma política dos anormais”.
RAGO, Margareth. “Epistemologia feminista, gênero e história”. In: PEDRO, Joana
e GROSSI, Miriam (Orgs.). Masculino, feminino, plural. Florianópolis: Ed. Mulheres,
1998.
ROCHA, Glauber. Revolução do cinema novo. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
_____________. Roteiros do Terceyro Mundo. Rio de Janeiro: Alhambra/Embrafilme, 1985.
SAFFIOTI, Heleieth. “Violência de gênero: o lugar da práxis na construção da subjetividade”.
SALLES GOMES, Paulo Emílio. Cinema e política. São Paulo: Penguin Classics;
Companhia das Letras, 2021.
SHELTER, King (Patrícia GALVÃO). Safra macabra; contos policiais. Rio de Janeiro: José Olympio, 1998.
TELLES, Lygia Fagundes. As meninas. Rio de Janeiro: José Olympio, 1981.
VIEIRA JÚNIOR, Itamar. Torto arado. São Paulo: Todavia, 2019.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A inconstância da alma selvagem. São Paulo:
Cosac Naify, 2002.
XAVIER, Ismail. Sertão e o mar – Glauber Rocha e a estética da fome. São Paulo:
Ed. 34, 2019.
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Estudos de poesia
CARGA HORÁRIA TOTAL: 45 HORAS

CRÉDITOS: 3

PRÉ-REQUISITO(S): sem pré-requisito

Prof. Paulo Henriques Britto
OBJETIVOS

Serão estudados poemas de autoria de diversos poetas surgidos nas últimas décadas que têm em comum algumas características — escritos em
verso livre ou prosa, na primeira pessoal do singular, no presente do indicativo, tematizando a banalidade do cotidiano e evitando a linguagem figurada
— e se tentará propor uma genealogia para essa tendência marcante da
poesia brasileira contemporânea.

EMENTA

Análise da produção de poetas pertencentes a diferentes literaturas, períodos e filiações estéticas. Abordagens históricas, sincrônicas, comparadas,
formalistas e estruturais. Leitura e discussão de textos críticos, em diálogo
com os principais posicionamentos teóricos da atualidade. Questões de
versificação e prosódia, temática e estilo, periodização e classificação.

PROGRAMA

AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA
PRINCIPAL
(no máximo 5)

I.
II.
III.
IV.

Delimitação do objeto de estudo.
Considerações teóricas.
Leitura e análise do corpus delimitado.
Seminários de alunos.

Trabalho escrito a ser entregue ao final do curso, após ter sido apresentado à turma na quarta unidade do programa.

BOSI, Viviana. “Parece ser como o próprio real a nossa pequena eternidade desbotada”. Texto Poético 15 (26), 20019. https://textopoetico.emnuvens.com.br/rtp/article/view/569 Consultado em 01/07/2021
FREITAS, Manuel de. “O tempo dos puetas”. In FREITAS, Manuel de
(org.). Poetas sem qualidades. Lisboa: Averno, 2002.
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HOLLANDA, Heloisa Buarque de (org.). As 29 poetas hoje. São Paulo:
Companhia das Letras, 2021.
PEDROSA, Celia. “Poesia, crítica, endereçamento”. In KIFFER, Anna, e
GARRAMUÑO, Florencia (orgs.). Expansões contemporâneas: literatura
e outras formas. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.
SCANDOLARA, Adriano. “Banalidade, autoironia e o Schlemiel: o jocossério como modo poético. In PEDROSA, Celia, e ALVES, Ida (orgs.). Sobre poesia: outras vozes. Rio de Janeiro: 7Letras, 2016.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

ALVIM, Francisco. Poemas [1968-2000]. São Paulo/Rio de Janeiro: Cosac
& Naify/7 Letras, 2004.
AZEVEDO, Carlito. Livro das postagens. Rio de Janeiro: 7Letras, 2016.
__________. “Poemas sobre a vida danificada”. Depoimento para o Suplemento Pernambuco. https://suplementopernambuco.com.br/edi%C3%A7%C3%B5es-anteriores/67-bastidores/1765-poemas-sobre-a-vida-danificada.html. Consultado em 04/07/2021.
CAMPOS, Otávio. Ao jeito dos bichos caçados. Juiz de Fora: Edições Macondo, 2018.
CAPILÉ, André. Balaio. Rio de Janeiro: Megamíni, 2014.
CARVALHO, Armando Silva, et al. (orgs.). Resumo: a poesia em 2011. Lisboa: FNAC/Documenta, 2012.
__________. Resumo: a poesia em 2012. Lisboa: FNAC/Documenta,
2013.
CESAR, Ana Cristina. Poética. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.
DASSIE, Franklin Alves. Grandes mamíferos. Rio de Janeiro: 7Letras,
2016.
DIBLASI, Italo. O limite da navalha. Rio de Janeiro: Garupa, 2016.
DOMENECK, Ricardo. Cigarros na cama. Rio de Janeiro: Berinjela/Modo
de Usar & Co., 2011.
__________. Ciclo do amante substituível. Rio de Janeiro: 7Letras, 2012.
FAINGUELERNT, Ana Faria [ANA FRANGO ELÉTRICO]. Escoliose: paralismo miúdo. Rio de Janeiro: Garupa, 2020.
FREITAS, Angélica. Canções de atormentar. São Paulo: Companhia das
Letras, 2020.
GARCIA, Marília. Paris não tem centro. Rio de Janeiro: Megamíni, 2015.
GOMBROWICZ, Witold. “Against poets”. In Diary. Trad. Lillian Vallee. New
Haven/Londres: Yale University Press, 2012.
HOLLANDA, Heloisa Buarque de (org.). “Um bilhete para Ana F.” In
FAINGUELERNT (2020).
__________. “É importante começar essa história de algum lugar, ainda
que arbitrário”. In HOLLANDA, Heloisa Buarque (org.) (2021).
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IVÁNOVA, Adelaide. O martelo. Rio de Janeiro: Garupa, 2017.
LEONE, Luciana di. “Entregues à escuta: uma cena de leitura para a poesia do presente”. In SCRAMMIN, Susana et al. (orgs.). Teoria, poesia,
crítica. Rio de Janeiro: 7Letras, 2012.
LERNER, Ben. The hatred of poetry. Toronto: McClelland & Stewart, 2016.
__________. “O ódio pela poesia”. Trad. Leonardo Fróes. Serrote, março
de 2017.
LINS, Catarina. Músculo. Rio de Janeiro: Megamíni, 2015.
__________. O teatro do mundo. Rio de Janeiro: 7Letras, 2017.
LOPES, Adília. Antologia. Org. Carlito Azevedo. São Paulo/Rio de Janeiro:
Cosac & Naify/7 Letras, 2002.
__________. Aqui estão as minhas contas: antologia poética. Org. Sofia de
Sousa Silva. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019.
MALUFE, Annita Costa. Ensaio para casa vazia. Rio de Janeiro: 7Letras,
2016.
MARQUES, Ana Martins. A vida submersa. Belo Horizonte: Scriptum,
2009.
MATTOS, Lucas. Três semblantes. Rio de Janeiro: 7Letras, 2015.
MELLO, Heitor Ferraz. Coisas imediatas [1996-2004]. Rio de Janeiro: 7Letras, 2004.
__________. Um a menos. Rio de Janeiro: 7Letras, 2009.
NIGRI, Yasmin. Bigornas. São Paulo: Editora 34, 2018.
O’HARA, Frank. O’HARA, Frank. “Personism”. In The collected poems of
Frank O’Hara. Org. Donald Allen. Berkeley/Los Angeles: University of
California Press, 1995 [1959].
__________. Meu coração está no bolso. Org. Beatriz Bastos, trad. Beatriz
Bastos e Paulo H. Britto. São Paulo: Luna Parque, 2017.
OLIVEIRA, José Alberto, et al. (orgs.). Resumo: a poesia em 2013. Lisboa:
FNAC/Documenta, 2014.
PERLOFF, Marjorie. “Introduction, 1997”. In Frank O’Hara: poet among
painters. 2ª ed. Chicago/Londres: University of Chicago Press, 1998.
SANT’ANNA, Alice. Dobradura. Rio de Janeiro: 7Letras, 2008.
__________. Rabo de baleia. São Paulo: Cosac Naify, 2013
__________. “Dobra”. Tese de doutorado. Departamento de Letras, PUCRio, 2020.
SANTIAGO, Silviano. “Singular e anônimo”. In Nas malhas da letra. Rio de
Janeiro: Rocco, 2002 [1985].
SONTAG, Susan. “Notes on camp”. In Against interpretation and other essays. Londres: Picador, 2001 [1966].
SORRENTINO, Marcello. Um pequeno sistema de incerteza. Rio de Janeiro: 7Letras, 2006.
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TIRELLI NETO, Ismar. Synchronoscopio. Rio de Janeiro: 7Letras, 2008.
__________. Alguns dias violentos. Juiz de Fora: Macondo, 2021.
ZACCA, Rafael. A estreita artéria das coisas. Rio de Janeiro: Garupa,
2018.

CENTRO UNIVERSITÁRIO: CTCH
DEPARTAMENTO: LETRAS
LET
2536/1DA

PERÍODO: 2021.2

Tópicos em crítica e interpretação

Delirar o Brasil – ficção e política no pensamento e na arte brasileira
CARGA HORÁRIA TOTAL: 45
HORAS

CRÉDITOS: 3

PRÉ-REQUISITO(S): sem pré-requisito

Prof. Fred Coelho
Horário: Segunda-Feira, 16-19 hs
OBJETIVOS

Mergulhar critica e coletivamente na ideia de Brasil como ficção política, especulação cósmica, maquinaria para o desastre, o Brasil como
sonho e terror, de Araripe Júnior a Glauber Rocha, de Carolina Maria
de Jesus a Jota Mombaça, de Euclides a Oiticica, de Clarice a Abdias,
o Brasil como delírio telúrico, paradisíaco, cientificista, racista, antropofágico, amazônico, sertanejo, modernista, o cartesianismo tropical, o
sentimento do mundo, Peri e Ceci, Riobaldo e Diadorim, mármore e
murta, Quinto Império, Matas virgens, Galáxias, a história do Futuro de
Vieira, o instituir-nos-emos nacionalidade de Machado, formação e deformação, utopia e frustração. A carta, o crime, a crise, retrato e raiz,
casa grande e quilombo, Brasil diarréia no país do futuro, margem e
mágica, atravessar o caos para disputar a imaginação política sobre uma
ideia em aberto, tragédia em movimento, ó pedaço de mim, ó metade
afastada de mim, o Brasil como abismo, como atrito, como texto e alucinação, o sonho desesperado e o bem guardado segredo. Disputar o
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Brasil, inventar o Brasil, alucinar o Brasil, descascar o Brasil, matar o
Brasil mas não desistir de um Brasil. Não desistir de delirar política e
ficção. Não desistir.

EMENTA (oficial
do Programa)

História do conceito de representação. Os desdobramentos teórico-críticos da crise da representação.

PROGRAMA

“os maiores bens advêm do delírio”
Sócrates, Fedro
“Só não há determinismo onde há mistério. Mas que temos nós com
isso?”
Oswald de Andrade, Manifesto Antropófago.
O curso – cuja premissa da ementa parte da ideia de “crise da representação” – será voltado para o estudo conjunto de diversos escritos, imagens, sonoridades e demais formas de ação crítico-estética que, de alguma forma, se dedicaram a inventar o Brasil como espaço teórico e
prático. O engajamento da turma nas leituras sugeridas será fundamental para o curso se transformar em laboratório de pesquisa.
Rasurando a ideia modernista de “intérpretes do Brasil”, o curso visa
repensar o país como campo de experimentação comunitário em
prol de uma imaginação política com suas intepretações, especulações e ficções. Uma tradição delirante que não cessou de projetar o um
“ser brasileiro” e seu lugar no mundo. Em suma, as ideias de “Brasil” e
sua cosmopolítica.
Com uma proposta anacrônica, isto é, sem se prender em qualquer perspectiva que organize de forma linear e evolutiva as leituras, o curso visa
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investigar diferentes registros dedicados a especular o Brasil, com ênfase em trabalhos de intervenção crítica e criativa que dialoguem com
suas contemporaneidades.
A partir de uma perspectiva constelar de história, a bibliografia do
curso busca cruzamentos espaço-temporais de leituras, fazendo do
arquivo do pensamento social e da literatura brasileiros um campo
de invenção do agora e de leituras à contrapelo. Com as demandas e
perguntas fincadas no tempo presente, buscaremos reler uma fortuna
crítica de diferentes épocas, porém com desdobramentos e tensões relativas aos temas do colonialismo e dos pensamentos pós-colonial e decolonial em suas formas brasileiras.
O curso, portanto, parte da seguinte premissa: o pensamento social e
literário brasileiro, aliás como todos em situações pós-coloniais, são
forjados no bojo de uma ficção primordial: o sujeito colonial e sua
invenção por parte do Ocidente. Esse sujeito colonial que, desde sua
primeira forma, aponta uma ontologia de estados fictícios experimentais, fazendo do trabalho do intelectual brasileiro e latino-americano um
delírio histórico.
A evocação da ideia de Delírio como conceito norteador do curso decorre da provocação do cientista político Renato Lessa, quando reivindica com propriedade a relação completa entre política e imaginação.
Lessa argumenta que o fundamento democrático da representação
pode e deve ser pensado como uma alucinação, um delírio de igualdade impossível que movimenta horizontes de expectativas, projetando movimentos especulativos que resultam em transformações
práticas, invenções de outros mundos, intervenções que precisam do
delírio enquanto “mania”, isto é, de uma alucinação que transforma o
sagrado em profano, o caos em cosmos, que permite imaginarmos uma
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comunidade em uma situação colonial lida por séculos como inviável
para a construção de uma nação.
O Brasil enquanto problema e projeto, sempre precisou que seus pensadores o delirassem em escritos que ambicionaram produzir horizontes
de pertencimento coletivo, compreensões cósmicas de nossa concepção
colonial e nosso desafio de inserção frente ao que se imagina como Civilização – o Ocidente e suas tradições greco-latinas e judaico-cristãs.
O delírio, a história como força cósmica, porém, também faz parte das
outras tradições que fizeram parte da formação brasileira – tanto às diversas filosofias oriundas da diáspora africana através da escravidão,
quanto as de origem ameríndia, pertencente aos povos originários do
território. Essas perspectivas que deliram tempos e espaços se atravessam em formas verbais – orais e escritas – que, de alguma forma, se
tornam sintomas dessa mania que se chama pensar o Brasil.
Esperança e frustração, modernidade e atraso, racismo e miscigenação,
civilização e barbárie, opulência barroca e precariedade semi-árida, cartesianismo e tropicalismo, utopia e distopia são algumas das polaridades que se manifestam nessas obras e ideias cuja força reside justamente
em um desejo de delirar um país.
Esse ímpeto projetivo dos intelectuais brasileiros convive com o ímpeto
arqueológico da busca pela formação – tema amplamente abordado em
trabalhos como os de Silviano Santiago, Paulo Arantes ou Raul Atello.
Um jogo entre futuro e passado, entre horizonte e origem, que resulta
em fórmulas como a “condenação ao moderno”, para glosarmos a famosa sentença de Mário Pedrosa. Modernidade e condenação, sonho e
sina, enunciados que fizeram do Brasil um topos privilegiado para o
delírio narrativo em suas diversas áreas: história, crítica, ensaios, literatura, cinema, artes visuais, tratados, criações enunciado um campo de
experimentações para as imaginações politicas de cada época – e ainda
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o fazem, posto que tal perspectiva do Brasil como projeto e processo
segue em plena efervescência.
O curso tratará de uma constelação de saberes e práticas estéticas
cujos discursos fizeram do “ser brasileiro” essa especulação constante, propondo sempre o trânsito entre gêneros, buscando as contaminações entre ensaístas, críticos e narradores literários. Sem privilegiar épocas, as aulas serão dedicadas a repensar tais especulações
com autores de diferentes época, buscando um fio investigativo através
de algumas palavras-imagem como “delírio”, “cosmo”, “futuro”, “formação”, trópico”, “desenvolvimento”, “raça” ou “modernidade”
quando utilizadas para ampliar a situação de existir e pensar o Brasil no
Brasil. São vozes que atravessam os tempos com diferentes níveis de
ressonância, algumas até hoje em circulação, outras abandonadas por
suas ideias datadas e sua (suposta) distância do Brasil contemporâneo.
Como método, as aulas funcionarão como laboratório de estudos,
fluxo aberto de leituras a partir de um primeiro roteiro que deve
ser alterado de acordo com os debates e as novas ideias que possam
surgir com a turma. O intuito é ler tais obras à contrapelo, explorando
seus aspectos inventivos, sua especulação política, os atravessamentos
entre ficção e sociedade presentes em seus escritos, as disputas pela interpretação mais próxima do futuro (ou do passado), suas estratégias pra
aprofundar, ignorar, relativizar ou combater as bases escravocratas das
letras e da sociedade, suas posições frente aos legados coloniais e as
tentativas de fazer da existência brasileira uma singularidade (o “sujeito
colonial”), suas passagens traumáticas da evolução para a revolução e
outros temas que autores da segunda metade do século XIX e de boa
parte do século XX sustentaram em desdobramentos discursivos o
mesmo ímpeto construtivo-destrutivo das projeções sobre o Brasil.
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AVALIAÇÃO

Trabalho em formatos de artigo / ensaio

BIBLIOGRAFIA
PRINCIPAL
(no máximo 5)

LESSA, Renato. “Como se pensa”, in: Lua Nova. N. 54, 2001.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR
(Provisória, apenas
títulos, sem referências. A maioria dos
textos será disponibilizada por link via
dropbox)

RANCIÉRE, Jacques. Margens da Ficção. São Paulo: Editora 34, 2021.
VENTURA, Roberto. Estilo Tropical – História cultural e polêmicas literárias no Brasil 1870-1914. São Paulo: Companhia das Leras, 1991.

ANDRADE, Mário. “O movimento modernista – balanço” (1942). In:
Aspectos da Literatura Brasileira.
ANDRADE, Oswald. A Utopia Antropofágica.
ANTELO, Raul. “Transgressão e estudos culturais”, “Genealogia do
Vazio” e Per speculum in aenigmate”. In: Transgressão e Modernidade.
ANTELO, Raul. “A Hybris e o híbrido na crítica brasileira”, In: Literatura e Sociedade.
ASSIS, Machado. Instinto de Nacionalidade.
BARBOSA, João Alexandre. “O cânone na história da Literatura Brasileira”, (Versão PDF)
BARDI, Lina Bo. “Cinco anos entre os brancos”. In: Lina por escrito –
textos escolhidos de Lina Bo Bardi.
BASTIDE, Roger. Brasil – Terra de Contrastes.
BENSE, Max. Inteligência Brasileira.
BERND, Zila. Literatura e Identidade Nacional.
BUARQUE DE HOLANDA, Sérgio. Raízes do Brasil.
BUARQUE DE HOLANDA, Sérgio. Visões do Paraíso.
CAMINHA, Pero Vaz. Carta de achamento do Brasil. (edição comentada por Sheila Hue)
CAMPOS, Haroldo. Metaliguagem e outras metas.
CAMPO, Haroldo. O Sequestro do Barroco na Formação da Literatura
Brasileira.
CANDIDO, Antonio. Literatura e Sociedade – Estudos de Teoria e História da Literatura.
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CANDIDO, Antonio. “Literatura e subdesenvolvimento”. In: A Educação pela noite.
CANDIDO, Antonio. Formação da Literatura Brasileira – Momentos
decisivos.
COELHO, Fred. “O Brasil como frustração” in: Serrote.
CUNHA, Euclides. Os Sertões.
CUNHA, Euclides. Um paraíso perdido – reunião de ensaios amazônicos.
CHAUI, Marilena. Conformismo e Resistência.
CORREA, José Celso Martinez. “Longe do trópico destópico”, In: Primeiro Ato: Cadernos, Depoimentos, Entrevistas (1958-1974).
DUARTE, Rogério. Tropicaos.
DUTRA, Eliana de Freitas. Rebeldes Literários da República – História
e identidade nacional no Almanaque Garnier (1903-1914).
FREYRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala.
FOUCAULT, Michel. As Palavras e as coisas.
GIL, Gilberto. “Recuso + Aceito = Receito”. In: Expresso 2222.
GONZALES, Lélia. Por um feminismo afro-latino-americano.
GOMES, Rondinely. “Mundo Quase-Árido”, in: Ilha, v.21, 2019.
HOLANDA, Heloísa Buarque e PEREIRA, Carlos Alberto Messeder.
Patrulhas Ideológicas.
JARDIM, Eduardo. A Brasilidade modernista.
JESUS, Carolina Maria. Diário de Bitita.
JUNIOR, Araripe. Raul Pompéia. O Ateneu e o Romance Psicológico.
KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo.
KOPENAWA, David e ALBERT, Bruce. A queda do céu.
LAGROU, Elsie. O Povo adorno e o homem nu (Cadernos Selvagem
vol. 3)
LEMINSKI, Paulo. Catatau.
LISPECTOR, Clarice. “Nos primeiros começos de Brasília”.
In:XAVIER, Albrto e KATINSKY, Julio (orgs.). Brasília – Antologia
Crítica.
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MAIA, João Marcelo Ehlert. A Terra como invenção – o espaço no
pensamento social brasileiro.
MAUTNER, Jorge. Mitologia do Kaos.
MOMBAÇA, Jota. Não vão nos matar agora.
MONDZAIN, José Marie. Sideração. (tradução: Laura Erber).
MORSE, Richard. O espelho de próspero.
NASCIMENTO, Abdias. “Revolução cultural e futuro do Pan-Africanismo”. In: O quilombismo – documentos de uma militância pan-africana.
NODARI, Alexandre. “Modernismo Obnubilado – Araripe Junior precursor da Antropofagia”. Versão digital do autor.
OITICICA, Hélio. “Brasil-Diarreira”, In: Museu é mundo.
PENA, João Camillo. ‘Formação do Sujeito Colonial”, In: Alea.
PIGNATARI, Décio. Cultura Pós-Nacionalista.
PRADO, Antonio Arnoni. Itinerário de uma falsa vanguarda – Os dissidentes, a Semana de 22 e o integralismo.
PRADO, Antonio Arnoni. “Silvio Romero – A crítica e o método”, In:
Literatura e Sociedade.
PRADO, Paulo. Retrato do Brasil.
RACIONAIS MC’s. Sobrevivendo no Inferno.
RAMOS, Nuno. “No palácio de Moebius” e “Trança”, In: Verifique se
o mesmo.
RIBEIRO, Darcy. Utopia Brasil.
ROCHA, Glauber. “Estética da Fome” e “Estética do Sonho”, In: Revolução do Cinema Novo.
ROCHA, Marília Librandi. Maranhão-Manhattan.
SAER, Juan José. “O conceito de ficção”, In: Sopro, n. 15.
SANTIAGO, Silviano. “Sentimento da vida, sentimento do mundo”.
In: Brasil – cultura cosmopolítica?
SANTIAGO, Silviano. “O entre-lugar no discurso latino-americano”,
“Destinos de uma carta” e “Alegoria e palavra em Iracema”. In:
MORICONI, Italo (org.). 35 ensaios de Silviano Santiago.
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SANTOS, Roberto Corrêa dos. Cérebro-Ocidente/Cérebro-Brasil.
SCHWARZ, Roberto. “Nacional por subtração” in: Que Horas são –
Ensaios.
SCHWARZ, Roberto. “As ideias fora do lugar” In: Aos vencedores, as
batatas.
SODRÉ, Muniz. A verdade seduzida – Por um conceito de cultura no
Brasil.
SOVIK, Liv. “O Haiti é aqui/O Haiti não é aqui”: música popular, dependência cultural e identidade brasileira na polêmica Schwarz-Silviano”, In: Tropicália Rex – Música popular e cultura brasileira.
VAZ, Sérgio. Manifesto da Antropofagia Periférica.
VELOSO, Caetano. “Doistoiévski, Ariano e a Pernambucália” e “Diferentemente dos americanos do norte”, In: O Mundo não é chato.
VENTURA, Roberto. Estilo Tropical.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. “O recado da mata”, in: A queda
do céu.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A Inconstância da Alma Selvagem.
Obras literárias (leituras paralelas, amostras, ficção como pensamento
crítico e político):
Aluízio de Azevedo.
O Cortiço.
O Mulato
Ana Maria Gonçalves.
Um defeito de cor.
Antonio Callado.
Quarup
A Expedição Montaigne.
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Carolina Maria de Jesus.
Diário de Bitita.
Lima Barreto.
Triste fim de Policarpo Quaresma.
Mário de Andrade.
Macunaíma.
Maria Firmina dos Reis.
Úrsula.
A escrava (conto)
José de Alencar.
Iracema
Guarani
Ubirajara
Guimarães Rosa.
Grande Sertão, Veredas.
Primeiras Histórias.
Ruth Guimarães.
Agua Funda.

[programa provisório, primeira forma]
CENTRO UNIVERSITÁRIO: CTCH
DEPARTAMENTO: LETRAS

LET 2540

PERÍODO: 2021.2

Vanguardas Poéticas
Tópico: Tradições, contradições, rupturas
CARGA HORÁRIA TOTAL: 45 HORAS

CRÉDITOS: 3

PRÉ-REQUISITO(S): sem pré-requisito

Professor Alexandre Montaury

OBJETIVOS

1 – Ler e analisar textos teóricos e ensaísticos em perspectiva com objetivações
literárias e culturais produzidas em diferentes contextos da língua portuguesa e identificadas como afirmação ou como negação de tradições hegemônicas, canônicas,
coloniais.
2 – Examinar apostas formais e regimes de materialidade caracterizados pela subversão de tradições artísticas, em tensão com os investimentos modernistas brasileiro e português no agenciamento de racionalidades hegemônicas.
3 – Formular argumentos analíticos acerca de movimentações artísticas do século
XX, considerando a centralidade de expressões artísticas e culturas de resistência
ao autoritarismo, ao colonialismo e ao senso comum.

EMENTA

Os principais movimentos de vanguarda, a produção de manifestos e programas, a
organização de grupos, a publicação de revistas e a promoção de atividades culturais performáticas. As principais manifestações que questionaram não apenas a
arte e a cultura, mas, sobretudo, o imaginário da tradição. As polêmicas desencadeadas por esses movimentos, a recusa sistemática do academicismo e a busca
por uma postura independente no campo cultural.

PROGRAMA

O curso pretende investigar, a partir de procedimentos especulativos, a tradição
mais ou menos canônica das literaturas portuguesa e brasileira, tantas vezes alinhada com o senso comum e integrada às racionalidades hegemônicas. Em perspectiva diversa, produziu demarcações contra o centro irradiador das visões moder-
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nas de mundo. Entre negações e negociações, a noção teórica de comunidade permitiu uma tomada de consciência acerca de projetos que enformaram parte da experiência da modernidade colonial.
Focalizará, portanto, as marcas de radical negação da tradição em textos literários
e objetos culturais que buscaram construir, nos espaços da língua portuguesa, cortes com as hegemonias no campo artístico.
O modernismo, a superstição do novo: as vanguardas históricas e as representações do primitivo. Impasses e desafios da arte moderna; surrealismos, experimentalismos. O realismo e o modernismo, neorrealismo, antirrealismo, novos realismos:
as relações entre ética e estética.
O pós-colonial e o pós-moderno: reconhecimento e identificação das tradições e
legados da modernidade colonial a partir da construção de linguagens artísticas de
oposição.

AVALIAÇÃO

Participação nas discussões, leitura e acompanhamento da bibliografia do curso.
Realização de pelo menos um seminário.
Trabalho monográfico final que se relacione efetivamente com as questões tratadas durante o desenvolvimento do curso.

BIBLIOGRAFIA
PRINCIPAL
(no máximo 5)

BRETON, André. Manifesto do surrealismo. Várias edições. 1924.
BÜRGUER, Peter. Teoria da vanguarda. São Paulo: Ubu editora, 2017.
COMPAGNON, Antoine Os cinco paradoxos da modernidade Belo Horizonte: Editora UFMG. 1999
EAGLETON, Terry. Capitalismo, modernismo e pós-modernismo. Crítica Marxista, São Paulo, Brasiliense, v.1, n.2, 1995, p.53-68.
HUYSSEN, Andreas Memórias do modernismo Rio de Janeiro: Editora Aeroplano, Universidade Cândido Mendes e Museu de Arte Moderna – RJ.
1997.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

[fontes primárias e bibliografia complementar a definir nos primeiros encontros]

CENTRO UNIVERSITÁRIO: CTCH
DEPARTAMENTO: LETRAS

LET2543/1DA

Período: 2021-2

Representação da africanidade:
Inscrições raciais na arte e no pensamento social:
exercícios de letramento racial
CARGA HORÁRIA TOTAL: 45 HORAS

CRÉDITOS: 3

PRÉ-REQUISITO(S): sem pré-requisito

Professores responsáveis: Eneida Leal Cunha (PUC-Rio) e Felipe Wircker Machado (CEFET/PUC-Rio) Professor convidado: Júlio Tavares (UFF).
DESCRIÇÃO
E OBJETIVOS

O curso será composto por três módulos de leituras e discussões para explorar duas
perspectivas em que pode ser lida e operada politicamente a noção de “letramento racial”.
No primeiro serão exploradas versões do Brasil operadas pelas elites intelectuais que
plasmaram - nas linguagens artísticas e no pensamento social - a prevalência do valor
moral, social e estético da branquitude.
No segundo bloco, a noção de letramento racial será modulada em direção divergente,
para retomar e discutir as estratégias de desconstrução, deslocamento e destituição das
representações raciais hierarquizantes e do racismo produzidas a partir de posições subjetivas, intelectuais e raciais não brancas.
Numa sociedade estruturada partir da centralidade da cosmovisão eurocêntrica e orientada pela lógica do privilégio do branco, é nuclear, para o letramento racial no campo
das Humanidades, o conhecimento de contra-narrativas e contra-imagens negras e a
reflexão sobre seu potencial disruptor e democrático.
No bloco final serão discutidas formulações contemporâneas como Afro-futurismo,
Afropessimismo, Brutalismo e Supremacia branca infinita e seu potencial disruptor.
Valendo-se de um corpus de obras do pensamento social, da literatura, cinema, música e
artes visuais, deverão ser exploradas e debatidas questões como:
§ Por que as políticas fundadas na eugenia e no racialismo são obliteradas na
maioria dos estudos e debates sobre a configuração do racismo brasileiro?
§ Como ler e se contrapor contemporaneamente às articulações entre racismo e
mestiçagem e entre racismo e branquitude?
§ Como ler as atuais recuperações e elaborações estético-políticas de uma memória negro-africana?
§ Principalmente, às vésperas do centenário da Semana de Arte Moderna de
1922, como reler a “mestiçagem cultural” formulada pelo modernismo? como avaliar suas articulações com o mito da continuidade ou da convivência
racial harmônica que respalda o racismo brasileiro?

2 _ CONTINUAÇÃO DE COD 1234

PROGRAMA

Inscrições raciais na arte e no pensamento social: exercícios de letramento racial
Premissas teóricas e operacionais: a propósito de raça, biopolítica, necropolítica, epistemicídio, branquitude e de letramento racial (crítico) e letramento (racial) hegemônico.
(Stuart Hall, Michel Foucault, Achille Mbembe, Suely Carneiro, Lia Vainer Schucman,
Robin diAngelo).
I - Tornar-se branco: brasilidade, hegemonia cultural e supremacia branca
1. Negras imagens do século XIX:
Jean-Baptiste Debret: a composição visual da subalternidade dos corpos negros.
Silvio Romero, racialismo e branqueamento.
2. Mestiçagem dos corpos: racialismo, eugenia e o “aperfeiçoamento da raça brasileira”
Oliveira Viana, Monteiro Lobato
3. Mestiçagem cultural, “convivência racial”, exclusão social: pensamento e imaginação modernistas e o êxito do “negrismo” no letramento branco-hegemônico.
Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Jorge de Lima
Gilberto Freyre, Jorge Amado.
II Letramento racial crítico
1. Negras rasuras: Lima Barreto e Carolina Maria de Jesus entre “os que se deve
fazer morrer” e “os que se pode deixar morrer”.
2. Insurgências negras no pensamento social: a problematização das inscrições da
racialidade por Eduardo Oliveira e Oliveira e Abdias Nascimento
3. Mulheres negras, feminismos, protagonismo intelectual e militância antirracista: Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Suely Carneiro
4. O racismo no campo dos afetos: contribuições da psicanálise em Frantz Fanon,
Virgínia Bicudo, Neusa Santos Souza e Grada Kilomba.
5. O candomblé e o pensamento social brasileiro: relações entre pesquisadores,
sacerdotes e sacerdotisas e o protagonismo das mães de santo nas negociações
com a esfera política entre os âmbitos público e privado.
III Prospecção: espaço para uma ontologia da violência
As formulações contemporâneas sobre Afropessimismo, Brutalismo e Supremacia branca infinita

AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA

Critério 12

Albuquerque, Wlamira; Fraga Filho, Walter. Uma História do Negro no Brasil.
Salvador/ Brasília: CEAO-UFBA/Fundação Cultural Palmares, 2006.
Azevedo, Celia Maria Marinho de. Onda negra, medo branco: o negro no imaginá-

2

3 _ CONTINUAÇÃO DE COD 1234

rio das elites - século XIX. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987
bell books. Ensinando a transgredir: a educação como prática de liberdade. São
Paulo: WMF Martins Fontes, 2017.
bell hooks. Olhares negros; raça e representação. São Paulo; Elefante, 2019.
Bicudo, Virgínia Leone. Atitudes raciais de pretos e mulatos em São Paulo. Edição organizada por Marcos Chor Maio. São Paulo, Editora Sociologia e Política,
2010.
Brookshaw, David. Raça e cor na literatura brasileira. Porto Alegre, Mercado
Aberto, 1983.
Carneiro, Edison. Ladinos e crioulos. Estudos sobre o negro no Brasil. São Paulo:
WMF/Martins Fontes, 2019.
Carneiro, Sueli. Mulheres em movimento. Estudos Avançados. Setembro/ Dezembro, vol.17, No. 49, 2003: p.117-133
Carneiro, Sueli. Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil. São Paulo: Selo Negro, 2011.
Carneiro. Sueli. A construção do outro como não-ser como fundamento do ser. São
Paulo, USP, 2005. Tese Doutorado.
Carone, Iray; Bento, Maria Aparecida Silva. Psicologia social do racismo: estudos
sobre a branquitude e branqueamento no Brasil. Petrópolis, TJ: Vozes, 2002.
Costa, Emília Viotti da. “O mito da democracia racial”. In: _____. Da Monarquia à
República: momentos decisivos. São Paulo: Editora Unesp, 2005.
Costa, Sergio. Dois Atlânticos: teoria social, anti-racismo, cosmopolitismo. Belo
Horizonte: Ed UFMG, 2006.
Cunha, Eneida Leal. Dentro e fora da nova ordem mundial: as cores da paisagem da
cidade. In: Margato, I.; Gomes, R.C. Espécies de espaço. Belo Horizonte: Ed.
UFMG, 2008.
Cunha, Eneida Leal. Corpo, afeto, rasura: apropriações da adversidade. In Revista Z
Cultural. Rio de Janeiro. Ano XVI, n.1, maio2021. Disponível em
http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/corpo-afeto-rasura-apropriacoes-da-adversidade/
Cunha, Eneida Leal. Estampas do imaginário: literatura, história e identidade cultural. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2006.
Cunha, Eneida Leal. História, historiografia e historicidade: a morte de Lima Barreto. In Letrônica PPGL/PUCRS. Disponível em
https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/letronica/article/view/37265/26300
Dávila, Jerry. Diploma de Brancura: política social e racial no Brasil – 1917-1945.
São Paulo: Editora UNESP, 2006.
DiAngelo, Robin. Não basta não ser racista, sejamos antiracistas. São Paulo: Faro,
2018.
Diwan, Pietra. Raça Pura; uma história da eugenia no Brasil e no mundo. São
Paulo: Contexto, 2007.
Fanon, Frantz. Os condenados da terra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1968.
Fanon, Frantz. Pele negra máscaras brancas. Salvador: EDUFBA, 2007.
Foucault, Michel. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
Foucault, Michel. Direito da morte e poder sobre a vida. In: História da sexualida-

3

4 _ CONTINUAÇÃO DE COD 1234

de I, a vontade de saber. Rio de Janeiro, Graal, 1985.
Foucault, Michel. Nascimento da biopolítica. São Paulo, Martins Fontes, 2008.
Frankenberg, Ruth. White women, race matters: the social construction of whiteness. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1995.
Ware, Vron (org.). Branquidade: identidade branca e multiculturalismo. Rio de Janeiro: Garamond, 2004.
Freyre, Gilberto. Casa-grande e senzala: formação da família brasileira sob regime
de economia patriarcal. 51ed. São Paulo: Global, 2007. (1933).
Gonzalez, Lélia; Hasenbalg, Carlos. O lugar do negro. Rio de Janeiro: Marco Zero,
1982.
Gonzalez, Lélia. Por um feminismo afrolatinoamericano. Revista Isis Internacional, n. 8 (out 1988) ·
Gonzalez, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. in Luiz Antônio Machado Silva et alii. Movimentos sociais urbanos, minorias étnicas e outros estudos,
Brasília, ANPOCS, 303p., pp. 223-244. [Ciências Sociais Hoje, nº 2, 1983]
Gonzalez, Lélia. A categoria político-cultural de améfricanidade. Templo Brasileiro. Rio de Janeiro, nº 92/93 (jan./jun. 1988). p. 69-82.
Gonzalez, Lélia. Primavera para as rosas negras. Rio de Janeiro: Ed. Diáspora
Africana, 2018.
Guimarães, A. S. A. Raça e os estudos de relações raciais no Brasil. In Novos Estudos Cebrap, n. 54. 1999, p.147-56.
Haag, Carlos. “As negras imagens do professor Agassiz”. IN Pesquisa Fapesp 175,
setembro, 2010
Hall, Stuart. Cultura e representação. Rio de Janeiro: PUC-Rio/Apicur, 2016.
Hall, Stuart. Da diáspora: identidade e mediações culturais. Belo Horizonte, Ed
UFMG, 2003.
Hall, Stuart. Raça, o significante flutuante. Z Cultural; Revista do Programa Avançado em cultura contemporânea. Ano VIII, n.2. Disponível em
http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/?ano=16&edicao=40
Iray Carone, Maria Aparecida Silva Bento (Organizadoras) Psicologia social do racismo – estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil Petrópolis, RJ: Vozes, 2002, p. (25-58)
Jesus, Carolina Maria de. Quarto de despejo: diário de uma favelada. São Paulo:
Livraria Francisco Alves, 1960.
Kilomba, Grada. Memórias da Plantação; episódios do racismo cotidiano. Rio de
Janeiro: Combogó, 2019.
Lima, Vivaldo da Costa. O candomblé da Bahia na década de 1930. Estudos Avançados, vol. 18, no 52. São Paulo, USP, Set-Dez 2004
Lorde, Audrei. Sou sua irmã. São Paulo: Ubu, 2020.
Mbembe, Achille. Necropolítica. São Paulo: N-1, 2018.
Mbembe, Achille. “As formas africanas de auto-inscrição”. In: In: Estudos AfroAsiáticos, a.23, n.1, p.171-209, 2001.
Mbembe, Achille. Brutalisme. Paris: La decouverte, 2020.
Mbembe, Achille. Crítica da razão negra. Lisboa: Antígona, 2014.
Moreira, C. Branquitude é branquidade? Uma revisão teórica da aplicação dos ter-

4

5 _ CONTINUAÇÃO DE COD 1234

mos no cenário brasileiro. Revista da ABPN, v. 6, n. 13, p. 73-87, 2014.
Morrison, Toni. O origem dos outros; seis ensaios sobre racism e literatura. São
Paulo; Cia das Letras, 2019.
Muller, Tânia MP e Cardoso, Lourenço. Branquitude; estudos sobre a identidade
branca no Brasil. Curitiba, Appris, 2017.
Munanga, K. Negritude: usos e sentidos. Belo Horizonte, MG: Autêntica, 2009.
Munanga, Kabengele. “O que é africanidade”. In: Vozes da África – Biblioteca entre livros. Editora Duetto, edição especial nº 6, 2007.
Munanga, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional
versus identidade negra. 2ª ed. Belo Horizonte, 2006.
Nascimento, Abdias. O quilombismo 2a. ed. Brasília/Rio de Janeiro: Fundação
Cultural Palmares/OR Editor Produtor Editorial, 2002 (1980).
Nascimento, Abdias. O Genocídio do negro brasileiro: processo de um Racismo
mascarado. São Paulo: Perspectiva, 2016
Nascimento, Maria Beatriz. "Kilombo e memória comunitária: um estudo de caso",
Estudos Afro-Asiáticos 6-7. Rio de Janeiro, CEAA/UCAM, pp. 259-265. 1982.
Nascimento, Maria Beatriz. "O conceito de quilombo e a resistência cultural negra",
Afrodiáspora Nos. 6-7, pp. 41-49. 1985.
Nascimento, Maria Beatriz. “Nossa democracia racial", Revista IstoÉ. 23/11/1977,
pp. 48-49
Nogueira, Oracy. “Preconceito racial de marca e preconceito racial de origem: sugestão de um quadro de referência para a interpretação do material sobre relações
raciais no Brasil”. Revista Anhembi, abril. São Paulo. (Republicado em Tanto preto,
quanto branco, em 1985).
Oliveira, Eduardo Oliveira e. “O mulato, um obstáculo epistemológico”. Argumento, Rio de Janeiro, ano 1, nº 3, p.65-74, jan.»
Oliveira, L. O. A. Representações sociais de branquitude em Salvador: um estudo
psicossocial exploratório da racialização de pessoas brancas. Revista da ABPN, v.
6, n. 13, p. 30-46, 2014.
Ramos, A. O Negro Brasileiro: etnografia religiosa e psicanálise. Recife Recife:
FJN/ Ed. Massangana, 1988 [1940].
Ribeiro, Djamila. O que é lugar de fala? Belo Horizonte: Letramento, 2017.
Romero, Sílvio. História da Literatura Brasileira, tomos I e II. Rio de Janeiro:
Imago; Aracaju: Universidade Federal de Sergipe, 2001. (1888)
Sansone, Livio. Negritude sem etnicidade: o local e o global nas relações raciais e
na produção cultural negra no Brasil. Salvador/Rio de Janeiro: Edufba/Pallas, 2004.
Santos, Jocélio Teles dos. O poder da cultura e a cultura no poder: a disputa simbólica da herança cultural negra no Brasil. Salvador: EDUFBA, 2005.
Schwarcz, Lilia; Queiroz, Renato da Silva (orgs.). Raça e diversidade. São Paulo:
EDUSP, 1995.
Schwarcz, Lilia. “Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na intimidade contemporânea”. In: História da vida privada no Brasil: contrastes da intimidade contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
Sodré, Muniz. A verdade seduzida. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1983.
Sodré, Muniz. Mestre Bimba: corpo de mandinga. Rio de Janeiro: Manati, 2002.

5

6 _ CONTINUAÇÃO DE COD 1234

Souza, Neusa Santos. Tornar-se negro; as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social. São Paulo: Graal, 1983.
Sovik, Liv. Aqui ninguém é branco. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2009.
Tavares, Julio Cesar de. (ORG.) Gramática das Corporeidades Afrodiaspóricas.
Curitiba. Appris, 2020.
Tavares, C˜Julio Cesar de. A experiência negra transnacional e a descoberta do apartaide brasileiro. IN Revista Z Cultural . Rio de Janeiro, Ano XVI, n.1. Disponível em
http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/a-experiencia-negra-transnacional-e-a-descoberta-doapartaide-brasileiro/
Tavares, Julio Cesar de. Dança de Guerra. Nandyala, 2012
Tavares, Julio Cesar de. Uma Ponte sobre o Atlântico. FUNAG, BSB, 2008.
Twine,
France
Winddance;
Amy
Steinbugler.
The
gap
between Whites and Whiteness: Interracial Intimacy and Racial Literacy. In
Viana, Oliveira. Raça e Assimilação. Companhia Editora Nacional, 1938.
Viana, Oliveira. Raça e Assimilação. Companhia Editora Nacional, 1938.
Wilderson III, Frank. Afropessimism. B. Liveright Publishing Corporation: W. Norton & Company, 2018
Wilderson, III, Frank B. Et al. Afropessimism an Introduction. Racked & Dispatched,
2017.

6

