
Teorias da Literatura e da Cultura  
Terças 16-19hs 
Profa. Ana Kiffer 

 CENTRO UNIVERSITÁRIO: CTCH 

DEPARTAMENTO: LETRAS PERÍODO: 2021.1 

LET 2500  
  
LET2500 

 CARGA HORÁRIA TOTAL: 45 HORAS CRÉDITOS: 3 

 

PRÉ-REQUISITO(S): sem pré-requisito 

 

 

 

OBJETIVOS Discussão sobre a importância de uma práxis anticolonial no debate 

sobre a cultura contemporânea; Mapeamento de questões seminais ao 

debate contemporâneo em pesquisas acadêmicas transversais; Intro-

dução à discussão seminal sobre a constituição de um campo e de um 

objeto de pesquisa transversal hoje. 

EMENTA Autores e textos representativos do pensamento contemporâneo no 

campo da teoria da literatura, da crítica literária e da crítica cultural, 

com ênfase nas noções de discurso, representação, recepção, autoria, 

subjetividade, oralidade, performance na problematização de cam-

pos instituídos tais como literatura e cultura, estética e política. 
 

PROGRAMA O curso se divide em três diferentes momentos que buscam introdu-

zir, e ao mesmo tempo percorrer elementos seminais do gesto radical 

de descolonização do pensamento e os desafios daí decorrentes tanto 

para a leitura e o debate sobre culturas contemporâneas, quanto para 

a constituição de pesquisas acadêmicas transversais: 

 

Bloco 1 - Descolonizar o pensamento 
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9/ 3 Descolonizar o pensamento desde o Brasil de hoje: desafios e 

impasses 

16/3 Kilomba, Grada ‘quem pode falar? Falando no centro, descolo-

nizando o conhecimento’ 

23/3 Boulbina Seloua ‘Perdre le Nord: un Éloge de la Désorionta-

tion’ e Spivak, Gayatri ‘Quem reivindica alteridade?’  

30/3 Palestra de Aza Njeri  

6/4 Freitas, Kênia & Messias, José ‘O futuro será negro ou não será: 

Afrofuturismo versus Afropessimismo - as distopias do presente’ 

13/4 – Kiffer, Ana & Fernandes, Mariana ‘Distopia, angústia de ani-

quilamento e a radical poética da Relação’ e Dorlin, Elsa “Prólogo – 

o que pode um corpo” 

20/4 Palestra de Serge Katz - Pan-africanismo e sociedade civil  

 

Bloco 2 - A constituição transversal de um campo e de um objeto de 

pesquisa 

27/4 Com a Profa. Eneida Leal Cunha 

4/5 Com o Prof. Alexandre Montaury 

11/5 Com o Prof. Frederico Coelho 

18/ 5 A turma divide-se em dois grupos e apresenta questões sobre a 

pesquisa, objeto e escrita acadêmica decantadas das aulas anteriores 

25/5 Discussão sobre as questões apresentadas nesse bloco com o 

aporte da Profa. Ana Kiffer 

 

Bloco 3 - Relatos de Experiências com Pesquisadores Egressos do 

Programa 

1/6 Maira Fernandes de Melo e Clarisse Zarvos 

8/6 Adriana Frant e Haroldo Handré Garcia 

 

Obs.: Todos os convidados do curso poderão acrescentar textos 

a serem lidos antes de suas respectivas participações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO Relatório de leitura ou Trabalho monográfico 
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BIBLIOGRAFIA 

PRINCIPAL 

(no máximo 5) 

Foucault, Michel. “Conferência 1”. In: As Verdades e as Formas Ju-

rídicas. RJ: PUC-Rio, NAU, 2013. P. 17-36. 

Kiffer, Ana & Fernandes, Mariana. “Distopia, Angústia de Aniquila-

mento e a Radical Poética da Relação”. In: Revista Gragoatá, Num. 

55. Niterói: UFF (maio 2021). 

Kilomba, Grada. “Quem Pode Falar? Falando No Centro, Descoloni-

zando O Conhecimento”. In: Memórias Da Plantação – Episódios 

De Racismo Cotidiano. RJ: Cobogó, 2019. P. 47-71. 

Spivak, Gayatri “Quem reivindica alteridade?” In: Pensamento femi-

nista: conceitos Fundamentais. (org.) Heloisa Buarque de Hollanda 

RJ: Bazar do Tempo, 2019. P. 251-270. 

 

 

 

 
 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

Ahmed, Sara. La política cultural de las emociones. (trad. : Cecilia 

Mansuy). Universidad Nacional Autónoma de México Programa 

Universitario de Estudios de Género México, 2015.  

Boulbina, Seloua. “Perdre le Nord: un Éloge de la Désoriontation”. 

In: Les Miroirs Vagabonds ou la Décolonisation des Savoirs (Arts, 

Littérature, Philosophie). Paris: Les Presses Du Réel, 2018. P.17-27. 

Dorlin, Elsa. Autodefesa, uma filosofia da violência. SP:UBU, 2020. 

 

Fanon, Franz. Oeuvres. Paris, La Découverte, 2011.  

 

Federici, Silvia. http://brujeriasalvaje.blogspot.com/2017/06/en-ala-

banza-del-cuerpo-danzante-por.html 

 

Freitas, Kênia & Messias, José. “O Futuro Será Negro ou Não Será: 

Afrofuturismo Versus Afropessimismo - As Distopias Do Presente’. 

In: Revista de la Associacion Argentina de Estudios de Cine y Audi-

ovisual. www.asaeca.org/imagofagia - n.17 - 2018. 

Kiffer, A. Ódio/Relação – Glissant desde o Brasil. São Paulo, N-1, 

2020. Coleção Cordel https://www.n-1edicoes.org/cor-

deis/RELAÇÃO%20E%20ÓDIO-2 

______. O Brasil é uma heterotopia. N-1, 2020. Coleção Pandemia 

Crítica. https://www.n-1edicoes.org/textos/125 

 

 

 

http://brujeriasalvaje.blogspot.com/2017/06/en-alabanza-del-cuerpo-danzante-por.html
http://brujeriasalvaje.blogspot.com/2017/06/en-alabanza-del-cuerpo-danzante-por.html
http://www.asaeca.org/imagofagia
https://www.n-1edicoes.org/cordeis/RELAÇÃO%20E%20ÓDIO-2
https://www.n-1edicoes.org/cordeis/RELAÇÃO%20E%20ÓDIO-2
https://www.n-1edicoes.org/textos/125
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CENTRO UNIVERSITÁRIO: CTCH 

DEPARTAMENTO: LETRAS PERÍODO: 2021.1 

LET 2504 SEMINÁRIOS AVANÇADOS 

 CARGA HORÁRIA TOTAL: 45 HORAS CRÉDITOS: 3 

 PRÉ-REQUISITO(S): sem pré-requisito 

 
Prof. Júlio Diniz – 3ª feira, das 16h às 19h. (turma 1DA) 

OBJETIVOS  Discutir procedimentos teórico-metodológicos aplicados ao estudo da 

literatura e da cultura em suas perspectivas atuais.  

 Analisar correntes artísticas, movimentos intelectuais, tendências teóricas e 

tradições críticas no espaço das epistemologias do sul.  

 Problematizar o campo expandido das humanidades a partir da revisão da 

constituição histórica da modernidade e seus desdobramentos e 

transformações nas derivas contemporâneas, privilegiando os ecossistemas 

não-hegemônicos e  periféricos. 

EMENTA O pensamento teórico-crítico contemporâneo e sua repercussão nas linhas de pesquisa: 

história e impasses – a crise da representação nas artes e na cultura; o lugar do artista / 

intelectual; genealogia dos valores; critérios de legitimação e seu questionamento; as 

políticas do valor; o estético e o político; desconstrução e descentramento. As 

perspectivas atuais dos estudos da literatura e da cultura. 

 

PROGRAMA O curso tratará de maneira não linear dos seguintes tópicos: 

 Desafios contemporâneos para as Humanidades. 

 Premissas que presidem os estudos literários e culturais na 

contemporaneidade: desconstrução, descentramento, reversão de valores. 

 Disciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. 

 Impasses e desafios da área de conhecimento.  

 Trânsitos, hibridizações e atravessamentos. 

 Escrita do outro, escrita de si, escrita de mim. 

 Estudos subalternos, Estudos pós-coloniais. 

 Modernidade/ Colonialidade/ Decolonialidade. 

 Racialidade, diversidade, alteridade. 

 

 



AVALIAÇÃO Categoria 12. 

Entrega de uma monografia no final do curso.  

BIBLIOGRAFIA 

PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

DINIZ, Júlio e SCHOLLHAMMER, Karl Erik (orgs.). Humanidades em questão. 

Abordagens e discussões.  Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio, 2018. 

SANTIAGO, Silviano. 35 ensaios de Silviano Santiago. Organizador: Italo Moriconi. 

São Paulo: Companhia das Letras. 2019. 

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Metafísicas canibais. São Paulo: Ubu/N-1, 2018.  

 

 

 

ALMEIDA, Silvio. Racismo estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019. 

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. 

Florianópolis, 2011. p. 08-39.  

APPADURAI, Arjun. O medo ao pequeno número: ensaio sobre a geografia da raiva. 

São Paulo: Iluminuras/Itaú Cultural, 2009. 

APPIAH, Kwame Anthony. Na casa de meu pai: a África na filosofia da cultura. Rio 

de Janeiro: Contraponto, 1997.  

ARFUCH, Leonor. La vida narrada: memoria, subjetividad y política. Villa María: 

Eduvim, 2018.  

ARFUCH, Leonor. O espaço biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea. Rio 

de Janeiro: EdUERJ, 2010. 

BHABHA, Homi. O local da cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998. 

CANDIDO, Antonio. A educação pela noite & outros ensaios. São Paulo: Ática, 1989.  

CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2006.  

CARNEIRO, Sueli. Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil. São Paulo: Selo 

Negro, 2011.  

CÉSAIRE, Aimé. Discurso sobre o colonialismo. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora, 

1978. 

COELHO, Teixeira. A cultura e seu contrário: cultura, arte e política pós-2001. São 

Paulo: Iluminuras/Itaú Cultural, 2008. 

COSTA, Sergio. Dois Atlânticos: teoria social, antirracismo, cosmopolitismo. Belo 

Horizonte: Ed. UFMG, 2006. 

CUNHA, Eneida Leal. “A emergência da cultura e da crítica cultural”. In: Cadernos de 

estudos culturais. v.1, n.1, set.2009. p.71-82. 

DINIZ, Júlio. “Narrativas da indisciplina”. In: NORONHA, J.M.; OLIVEIRA, M.C.; 

PEREIRA, M.L.; FERREIRA, R.. (orgs.). Disciplina, cânone: continuidades e 

rupturas. Juiz de Fora: EdUFJF, 2013, v. 1, p. 97-110. 

DUQUE-ESTRADA, Elizabeth Muylaert. Devires autobiográficos: a atualidade da 

escrita de si. Rio de Janeiro: Nau/Ed. PUC-Rio, 2009.  

FANON, Frantz. Os condenados da terra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968. 

FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. São Paulo: Ubu, 2020.  

FARIA, Alexandre et al. Modos da margem. Figurações da marginalidade na 

literatura brasileira. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2015. 

GARRAMUÑO, Florencia. Frutos estranhos: sobre a inespecificidade na estética 

contemporânea. Rio de Janeiro: Rocco, 2014.  

GLISSANT, Edouard. Introdução a uma poética da diversidade. Juiz de Fora: Editora 

UFJF, 1995. 

GONZALEZ, Lélia. Por um feminismo afro-latino-americano. Rio de janeiro: Zahar, 

2020. 

HAMPÂTÉ BÂ, Amadou. A tradição viva. In: História geral da África I. Org. Jseph 

Ki-Zerbo. Brasília: UNESCO, 2010.  

KIFFER, Ana & GIORGI, G. Ódios políticos e política do ódio. Rio de Janeiro: Bazar 

do tempo, 2019.  
KILOMBA, Grada. Memórias da plantação: episódios do racismo cotidiano. Rio de 



Janeiro: Cobogó, 2019. 

KLINGER, Diana. Escritas de si, escritas do outro: o retorno do autor e a virada 

etnográfica. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2007. 

KOPENAWA, Davi & ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã 

yanomami. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.  

KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2020. 

LUDMER, Josefina. Aqui América Latina; uma especulação. Belo Horizonte: Ed. 

UFMG, 2018.  

MAMMÌ, Lorenzo. O que resta: arte e crítica de arte. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2012.  

MARTÍN-BARBERO, Jesús. Oficio de cartógrafo: travessias latino-americanas da 

comunicação na cultura. São Paulo: Loyola, 2004.  

MBEMBE. Achille. Crítica da razão negra. São Paulo: N-1 Edições, 2018.  

MBEMBE, Achille. Necropolítica. São Paulo: N-1 Edições, 2018.  

MIGNOLO, Walter. “La razón postcolonial: herencias coloniales y teorias 

postcoloniales”. Revista Gragoatá. Niterói: Programa de Pós-Graduação em Letras da 

Universidade Federal Fluminense. n.1, 2o sem., 1996. 

NASCIMENTO, Abdias. O quilombismo. Documentos de uma militância pan-

africanista. São Paulo: Perspectiva; Rio de Janeiro: IPEAFRO, 2019. 

NASCIMENTO, Wanderson Flor do. “Sobre os candomblés como modo de vida: 

imagens filosóficas entre Áfricas e Brasis”. In Ensaios filosóficos, Volume XIII, agosto 

de 2016, p. 153-170. 

PÃRÕKUMU, Umusi & KEHÍRI, Tõrãmu. Antes o mundo não existia: mitologia dos 

antigos Desana-Kehíripõrã. São Paulo: Cultura, 1980. 

PENNA, João Camillo. “Formação do sujeito colonial – Suplemento, dependência, 

cosmopolitismo”. In Revista Alea, Rio de Janeiro, vol. 14/2, p.295-306, 2012.  

PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos Orixás. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.  

QUIJANO, Aníbal. “Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina”. In A 

colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-

americanas. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 

2005, p. 117-142. 

RESENDE, Beatriz. Apontamentos de crítica cultural. Rio de Janeiro: Aeroplano, 

2002. 

RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? Belo Horizonte: Letramento/Justificando, 

2017. 

ROLNIK, Suely. Esferas da insurreição. São Paulo: N-1 Edições, 2018.  

SAID, Edward. Orientalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 

SANTIAGO, Silviano. Genealogia da ferocidade. Recife: Cepe Editora, 2017. 

SANTOS, Boaventura de. A gramática do tempo: para uma nova cultura política. São 

Paulo: Cortez Editora, 2006. 

SANTOS, Roberto Corrêa. Matéria e Crítica. Rio de Janeiro: 7Letras, 2002.  

SANTOS, Roberto Corrêa dos. Modos de saber, modos de adoecer: o corpo, a arte, o 

estilo, a vida, o exterior. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999. 

SANTOS, Roberto Corrêa dos e RESENDE, Renato. No contemporâneo: arte e 

escritura expandidas. Rio de Janeiro: FAPERJ/Circuito, 2011. 

SARLO, Beatriz. La intimidade pública. Buenos Aires: Seiz Barral, 2018. 

SARLO, Beatriz. Tiempo presente. Buenos Aires: Siglo XXI, 2002. 

SCHOLLHAMMER, Karl Erik e OLINTO, Heidrun Krieger (orgs.). Literatura e 

espaços afetivos. Rio de Janeiro: Editora 7Letras, 2014. 

SOUZA, Eneida Maria de. Crítica cult. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2007.  

SPIVAK, Gayatri C. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. 

TAYLOR, Diana. O arquivo e o repertório – performance e memória cultural nas 

Américas. Belo Horizonte: UFMG, 2013.  

YÚDICE, George. A conveniência da cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2004. 

 



  

 CENTRO UNIVERSITÁRIO: CTCH 

DEPARTAMENTO: LETRAS PERÍODO: 2021.1 

LET 2505 SEMINÁRIO DE FORMULAÇÃO DE PROJETO E 

DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA II 

 CARGA HORÁRIA TOTAL: 45 HORAS CRÉDITOS: 3 

 

PRÉ-REQUISITO(S): sem pré-requisito 

 

Prof. Karl Erik Schøllhammer 

5ª feira, 13h – 16h 

 

OBJETIVOS  Discutir a atividade de pesquisa, as questões implicadas na produção 
de conhecimento na contemporaneidade, e as relações entre o de-
senvolvimento da investigação e a elaboração de seu relato. 

EMENTA Apresentação de tópicos constitutivos de Projeto de Pesquisa; dis-
cussão de aspectos metodológicos e teórico-críticos relevantes para 
os projetos em desenvolvimento com vistas à elaboração de Teses; 
supervisão e acompanhamento de pesquisas; elaboração de traba-
lhos com vistas à apresentação em eventos acadêmicos e produção 
de artigo científico. 

PROGRAMA O programa detalhado será definido em conjunto com a turma, medi-
ante avaliação de interesses de pesquisa e teor dos projetos dos 
doutorandos.   
 
Os encontros serão direcionados à pesquisa e escrita de um artigo 
acadêmico, a ser desenvolvido por cada um/a dos/as doutoran-
dos/as, de acordo com seus interesses investigativos.  
 
Na primeira aula do curso, pede-se que cada um/a traga por escrito 
uma proposta inicial de artigo, na forma de resumo, contendo biblio-



2 _ CONTINUAÇÃO DE COD 1234 

 
 

 

grafia preliminar de no mínimo 5 itens, que deverão incluir disserta-
ção e/ou tese de doutorado, artigos em periódicos e livros/capítulos 
de livros, além de outras fontes relevantes ao estudo pretendido.  

AVALIAÇÃO Presença e participação nas aulas, trabalho final. 

BIBLIOGRAFIA 

PRINCIPAL 

(no máximo 5) 

DINIZ, Júlio e SCHOLLHAMMER, Karl Erik. Mapeando as humanidades 
no Brasil. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 2018. 

HISSA, Cássio Eduardo Viana & Mônica Medeiros Ribeiro. “Saber 
sentido” in: Conceição | Concept., Campinas, SP, v. 6, n. 2, p. 90–
109, jul./dez. 2017 

OLINTO, Heidrun et al. (Orgs.) Literatura e artes na crítica contempo-
rânea. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 2016.  

SANTA CRUZ, Guadalupe et al. “Conversation on Willy Thayer's The 
Unmodern Crisis of the Modern University”. Nepantla: Views from 
South, Volume 1, Issue 1, 2000, pp. 229-254 

THAYER, Willy. A crise não moderna da universidade moderna. Belo 
Horizonte, UFMG, 2002. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

 

 



  

 CENTRO UNIVERSITÁRIO: CTCH 

DEPARTAMENTO: LETRAS PERÍODO: 2021.1 

  

LET2510/1DA 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 45 
HORAS 

CRÉDITOS: 3 

Segunda-feira 
16h-19h 

PRÉ-REQUISITO(S): sem pré-requisito 

 

Profa. Dra. Patrícia Lavelle  

 

OBJETIVOS   

- Comparar formas narrativas no romance e no conto, comparando-as ao uso de 
recursos narrativos no poema lírico contemporâneo e no ensaio 

-  Discutir as relações entre narrativa ficcional e historiografia 

-  Examinar o uso da ficção narrativa no ensaio teórico, procurando compreender 
suas relações com as figuras retoricas (metáfora, alegoria) 

- Tematizar a questão da experiência, examinando em particular os conceitos de 
Erfahrung (experiência) e Erlebnis (vivencia) tal como Benjamin os apresenta.  

EMENTA  
 
 

Teorias sobre a narrativa e discussões recentes sobre a relação entre composição 
narrativa e figura retórica (metáfora, alegoria etc.). Discussão das noções funda-
mentais de ficção, narrativa e enredo (Aristóteles, Platão, Genette, Iser e Ricoeur) 
e revisão das teorias sobre a narrativa desde o estruturalismo e a narratologia dos 
anos sessenta. Estudo das principais categorias analíticas da narrativa: narrador, 
personagem, caráter, temporalidade, ponto de vista etc. (Benveniste, Hamburger, 
Genette, Booth, Wallace). Debate sobre a narrativa na perspectiva da filosofia, 
história, retórica, antropologia, psicologia e ciência cognitiva. (Hayden White, La-
koff & Turner, Rorty, Mink, Danto, Costa Lima entre outros) 
 

PROGRAMA  
 

Contemporâneo de Dostoievski e de Tolstoi, Nicolai Leskov viveu e escre-
veu na época de apogeu do romance russo do século XIX. Entretanto, ao caracte-
rizá-lo num ensaio de 1936, Walter Benjamin o assimila à figura arcaica do contador 
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de histórias, cujas origens pré-modernas se enraízam na tradição oral e na trans-
missibilidade da experiência tradicional. Assim, ele situa a figura do contador, assi-
milada ao autor russo, num passado anterior à modernidade que, no século XIX, 
encontra sua expressão literária no romance burguês. O anacronismo não é arbitrá-
rio: o contista russo se serve, de fato, de formas narrativas tradicionais que se ali-
mentam de um farto material popular e da tipologia do conto de fadas. Mas o tom 
nostálgico deste estudo que Benjamin consagra à figura arcaica do contador con-
trasta com o modernismo de “Experiência e pobreza”, texto de 1933, que parte da 
mesma constatação sobre o empobrecimento da experiência tradicional para propor 
o construtivismo de uma nova barbárie que se identifica com as vanguardas artísti-
cas do inicio do século XX.  

Na série de contos produzidos por Benjamin ao longo dos anos trinta, en-
contramos uma síntese de arcaísmo nostálgico e de barbárie moderna. Assim, junto 
com o ensaio sobre o contador, eles apontam para a formação (ou a refundação) de 
um gênero cuja modernidade está, justamente, na referência irônica e reflexiva ao 
arcaísmo dos esquemas tradicionais da narrativa oral. Nisso, essa produção ficcio-
nal se aproxima das prosas curtas de Kafka, onde um material narrativo prévio – 
tirado da mitologia, de textos canônicos ou de uma China de fantasia – é retraba-
lhado e problematizado reflexivamente através da ironização de formas tradicionais 
de narração.    

Partindo da leitura crítica do ensaio sobre o contador e de textos ficcionais 
do próprio Benjamin, que editei recentemente, assim como de contos de Kafka e de 
Leskov, abordaremos teoricamente o problema da narrativa. Assim, procuraremos 
opor a arte de contar reconfigurada no conto contemporâneo às formas de narrativa 
romanesca, discutindo suas relações com a experiência e com a historiografia. 
Nesta perspectiva, que parte de um estudo crítico, outras reflexões teóricas sobre 
narrativa serão mobilizadas, em particular as de Paul Ricoeur, Hans Blumenberg e 
Jacques Rancière.      

  

AVALIAÇÃO Monografia temática individual a ser entregue no final do semestre 

BIBLIOGRAFIA 

PRINCIPAL 

(no máximo 5) 

 
- Benjamin, W. A Arte de contar histórias (org. e posfácio Patrícia Lavelle). São 

Paulo: Hedra, 2018 (reedição 2020). 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

 

Bibliografia indicativa, outras referencias bibliográficas serão apresentadas no 
primeiro dia de aula 

 

 

- Aristóteles. Poética (tradução de Paulo Pinheiro). São Paulo: Editora 34, 2015. 
 

- Benjamin, W. “O Contador de histórias” (tradução de Patrícia Lavelle), in: A Arte 
de contar histórias. São Paulo: Hedra, 2018. 
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- _. “Experiência e pobreza”, in: O anjo da história (org. e tradução de João Bar-

rento). Belo Horizonte: Autêntica, 2012. 

 

- “Sobre o conceito da História”, in:  O anjo da história (org. e tradução de João 
Barrento). Belo Horizonte: Autêntica, 2012.  
  

- _. “Sobre as Afinidades eletivas de Goethe”, in: Ensaios Reunidos: Escritos sobre 
Goethe (tradução de Mônica Krausz Bornebusch). São Paulo: Editora 34, 2009. 
 

- _. “Franz Kafka. A proposito do décimo aniversário de sua morte”, in: Obras Esco-
lhidas vol. I – Magia e técnica, arte e política (tradução de Sérgio Paulo Rouanet, 
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 CENTRO UNIVERSITÁRIO: CTCH 

DEPARTAMENTO: LETRAS PERÍODO: 2021.1 

LET 2511 
1DA 
 

Dimensões Contemporâneas do Estético 

 CARGA HORÁRIA TOTAL: 45 HORAS CRÉDITOS: 3 

 

PRÉ-REQUISITO(S): sem pré-requisito 

 

O SUBLIME HOJE: DESAFIOS E INTERROGAÇÕES 

 

OBJETIVOS Discutir as diferentes leituras do sublime, partindo de Kant, propostas por Lyotard, 
Rancière, Latour, David Nye, Jean-Luc Nancy entre outr@s, tendo em vista o modo 
como respondem a diferentes expectativas em relação ao seu efeito político hoje, 
especialmente tendo em vista a problemática ambiental e nossa relação com a na-
tureza. 

EMENTA O contemporâneo na arte como diluição das fronteiras entre um espaço público in-
tensamente estetizado e a produção artística e literária em formas altamente híbri-
das e complexas. A circulação massificada de bens culturais e sociais, nos merca-
dos globais e nacionais, refletida na lógica das grandes cidades e a emergência de 
valores estéticos que deslocam a contemplação estética colocando novos desafios 
para as artes e para a literatura. 

PROGRAMA Qual o sentido do sublime hoje? Seria esta afecção estética ainda cabível em tem-
pos de catástrofe ambiental? No campo da arte, seria o sublime ainda factível? Se-
ria a perda do sublime, por sua vez, a captura final da arte e da nossa sensibili-
dade pela cultura do espetáculo? Abrir mão do sublime é aceitar um mundo sem 
atritos e a redução dos nossos afetos à permissividade do agradável? Em uma 
breve passagem da biografia de Martim Heidegger, o filósofo Rudiger Safranski faz 
um comentário interessante sobre a questão do sublime, a saber: “Democracia é o 
anti-sublime. Ela não tem perspectiva grandiosa de futuro, mas em compensação 
é toda presente, nela não há certezas sobre missões históricas, mas apenas um 
viver com probabilidades”.  
A assertiva inicial de Safranski, de que há uma oposição entre o sentimento do su-
blime e a prática democrática interessa-me para discutir o que seria uma política 
do sublime. Em outras palavras: seria a experiência do sublime anti-política? Seria 
o além da representação, próprio ao sublime, uma recusa da partilha do sensível 
que determina as condições de possibilidade do visível e do dizível inerentes ao 
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dissenso político? Por outro lado, como enfrentar o anestesiamento generalizado 
de uma arte contemporânea globalizada e integralmente museologizada, com 
pouca alternativa de dissonância?  
Uma das seções do livro e da exposição de Bruno Latour intitulada Reset Moder-
nity, denominava-se “Sharing responsibility: Farawell to the Sublime”. Segundo o 
autor e alguns colaboradores, o sentimento do sublime, por conta de sua demanda 
de um sujeito descolado da experiência e seguro diante das ameaças, tornar-se-ia 
interditado frente à urgência de um novo aterramento, ou seja, da constituição de 
um vínculo inexorável com a natureza que nos cerca. Como lidar com os fenôme-
nos naturais sem a exaltação exasperada do sublime? Como se sentir em casa no 
mundo sem que este sentimento seja mera pacificação?   
Essa discussão deverá se desdobrar tendo em vista três desafios a serem tratados 
ao longo do curso: 1- em que medida a irrepresentabilidade da experiência su-
blime pode se desdobrar em uma experimentação poético-política; 2 – o quanto 
nossa sensibilidade estética hoje está demandando um adeus às tensões ineren-
tes ao sublime; até que ponto a experiência sublime reivindica um tipo de subjetivi-
dade e de racionalidade descoladas do aqui e agora. 3 - em que medida uma força 
de reencantamento do mundo seria necessária para reabrir novos modelos de par-
ticipação e engajamento. Como denominar uma experiência estética suscetível de 
nos abrir a algum reencantamento?  Com estes três pontos em vista, buscaremos 
reler o sublime no intervalo e na diagonal entre a domesticação sensorial do espe-
táculo e a diferença muda de um sensível inumano. 

AVALIAÇÃO A avaliação será composta por um trabalho final. 

BIBLIOGRAFIA 

PRINCIPAL 

(no máximo 5) 

KANT, I. – Crítica da Faculdade do Juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

1993. 

LYOTARD, J-F – Lições sobre a Analítica do Sublime. São Paulo: Papirus, 1993. 

RANCIÈRE, J. – Malaise dans l’esthétique. Paris: Galilée, 2004. 

LATOUR, B. (org) – Reset Modernity, Karlsruhe, ZKM / MIT Press, 2016 

 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

LYOTARD, J-F - O Inumano. Lisboa: Editorial Estampa, 1990. 

RANCIÈRE, J - - O Destino das Imagens. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012. 

                          - O espectador Emancipado. São Paulo: Martins Fontes, 2014. 

NYE, D.E. – American Technogical Sublime, Mass, MIT Press, 1994. 

NANCY, J-L.(org) – Of the Sublime: Presence in question, NY, SUNY Press, 1993 

FRESSOZ, J-B –“L’anthropocène et l’esthétique du sublime”, Metz, Centre George 
Pompidou, 2016. 
 
GUENIN, H. - Sublime. Les tremblements du monde, Metz, Centre George Pompi-
dou, 2016. 
 
KRENAK, A. – Ideias para adiar o fim do mundo, SP, Cia das letras, 2019. 
 
GUATTARI, F. – As três ecologias, SP, Papirus Editora, 1991. 
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 CENTRO UNIVERSITÁRIO 

DEPARTAMENTO  2021.1 

LET 2523 Tópicos avançados em teorias e crítica contemporâneas II 
 
REFÚGIO E POPULAÇÕES REFUGIADAS:  
OLHARES MÚLTIPLOS, PERSPECTIVAS INTERDISCIPLINARES 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 45 HORAS 
 

6as feiras de 9h às 12h  
 

CRÉDITOS: 3 

 Profa. Rosana Kohl Bines (rkbines@gmail.com) – PPG Literatura, Cultura e 

Contemporaneidade 
 

Profa. Liana Biar (lianabiar@gmail.com) – PPG Estudos da Linguagem 
 

A disciplina é parte integrante das atividades da Cátedra Sérgio Vieira de 
Melo PUC-Rio e é conduzida por equipe docente multidisciplinar e interdepar-
tamental. Pelo Departamento de Letras, participam também a Profa. Eneida 
Leal Cunha (PPGLCC) e a Profa. Teresa Dias Caneiro (PPGEL). 
(ver seção Professores) 

 

 

OBJETIVOS O curso tem como objetivo central introduzir os discentes ao tema do refúgio e da 
proteção de populações refugiadas a partir de uma abordagem interdisciplinar. Se-
rão discutidas a formação histórica da categoria do refugiado e do regime interna-
cional de proteção. A legislação brasileira sobre tema será analisada de forma pon-
tual e com vistas a apoiar o debate sobre o cenário conturbado do gerenciamento 
e assistência a populações forçosamente deslocadas no século XXI. Serão estudados 
e discutidos modos de narrativa – escrita e visual - da experiência do exílio e seu 
impacto na produção do refugiado como sujeito da mobilidade. Finalmente, serão 
discutidas a trajetória histórica e o debate acadêmico em torno de questões e con-
ceitos caros ao tema e à experiência do refúgio, tais como trauma, hostilidade, hos-
pitalidade, integração, linguagem, infância. Espera-se que os participantes adqui-
ram uma formação básica e plural sobre o tema, com forte conotação humanista, 
e possam tornar-se multiplicadores de uma cultura de acolhida e hospitalidade, es-
tando, assim, aptos à orientação e reflexão sobre a temática. 

EMENTA 

 

 

 

O curso objetiva responder – alternadamente -   aos desafios e interrogações do 
presente, investigando os códigos culturais da contemporaneidade e suas expres-
sões artísticas e literárias. Será discutida criticamente a coexistência, hoje, de qua-
dros conceituais distintos, de opções epistemológicas heterogêneas e de agendas 
políticas dissonantes, testando novas racionalidades e sensibilidades na elaboração 

mailto:rkbines@gmail.com
mailto:lianabiar@gmail.com
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ESTRUTURA 

 

de saber na esfera dos estudos literários e culturais. Neste âmbito, serão avaliadas, 
ainda, apropriações de repertórios teóricos e de ferramentas metodológicas elabo-
radas em domínios diversos das humanidades, ensaiando-se cruzamentos e trocas 
inter e transdisciplinares. 

 
O curso está estruturado em torno de grandes temas e questões. Em cada aula, um 
grupo de alunos e docentes ficará responsável por liderar e organizar o debate. Es-
pera-se a leitura da bibliografia recomendada e o engajamento crítico com as ativi-
dades propostas no curso. Por sua natureza interdisciplinar, o curso tenta abordar 
a problemática a partir de olhares e narrativas que enfocam as especificidades e 
convergências de múltiplos campos do saber e de formas variadas de expressão 
desses saberes. Somos um grupo diverso de alunos e alunas e de docentes e o pro-
grama visa contemplar e abraçar essa diversidade tanto nos temas, quanto nas for-
mas de avaliação e trabalho conjunto. 

PROGRAMA O programa detalhado, aula a aula, será divulgado mais à frente. Os eixos de dis-
cussão previstos são: 
 
REFÚGIO COMO DIREITO (HUMANO) INTERNACIONAL E OS LIMITES DA 
CATEGORIA DE REFUGIADO  
Como surge o refúgio como direito (humano) internacional? Quais os problemas, 
limites e tensões associados à proteção dos direitos humanos internacionais de so-
licitantes de refúgio e refugiados num mundo político-jurídico ainda constituído por 
“Estados soberanos” e tão marcado pela ideia liberal (e nacional) de “sujeito cida-
dão”?  
 
ELEGIBILIDADE E DILEMAS  
Como se define o refugiado enquanto categoria normativa? Quem é o refugiado, 
de acordo com o Direito Internacional e com a legislação brasileira? O que são “flu-
xos mistos” e como as disputas em torno da nomenclatura migratória afetam os 
mecanismos globais de governança dos deslocados e os processos de subjetificação 
desses grupos?  
 
LÍNGUA, LINGUAGEM E ENSINO DE PORTUGUÊS COM REFUGIADOS 
Língua e português com refugiados: conceitos de língua e linguagem e relação com 
estudos culturais contemporâneos. Questões discursivas da elegibilidade e a inter-
pretação humanitária. 
 

DESAFIOS DA INTERPRETAÇÃO HUMANITÁRIA PARA REFUGIADOS  
A interpretação para refugiados não só é de grande importância em termos de jus-
tiça social e direitos linguísticos para estrangeiros, como pode ser, por vezes, uma 
questão de vida ou morte para aqueles que têm sua solicitação de refúgio negada 
por conta de uma interpretação inadequada. Ela é crucial em muitos momentos no 
processo de solicitação de refúgio e na integração dos refugiados na comunidade, 
no acesso a serviços públicos, de saúde e educacionais. Apesar de sua enorme com-
plexidade e significância, a formação dos intérpretes que atendem aos refugiados 
é, de modo geral, precária ou inexistente em muitos lugares no mundo, incluindo o 
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Brasil. Discussões sobre ética, formação, especificidades da interpretação para re-
fugiados no campo mais amplo da interpretação, modalidades de interpretação, 
procedimentos e protocolos, supervisão e autocuidado para esse tipo de intérpre-
tes são essenciais para se entender melhor a interpretação humanitária para refu-
giados. 
 
FRONTEIRAS, TERRITÓRIOS E IDENTIDADES  
Como se articulam os temas da mobilidade e do território? Em que medida a mul-
tiplicação das fronteiras e a emergência de regimes globais de controle da mobili-
dade afetam as dinâmicas de acolhimento e proteção aos refugiados e solicitantes? 
Como a ascensão do 'urbano' enquanto espaço socialmente produzido altera e re-
configura as dinâmicas de trânsito, integração e reconhecimento desses grupos? 
 
TRAUMA E REFÚGIO 
Como contextos de violência extrema, medo, exclusão e desterritorialização afe-
tam os que passam por uma migração forçada? Quais os efeitos das experiências 
destes traumas? Como escutá-las e falar delas? Como narrá-las? 
 
ESTRATÉGIAS DA ARTE  
Imagens massivas de migrantes e refugiados, apreendidos como um fluxo estatís-
tico, formam grande parte do imaginário contemporâneo acerco do refúgio. Frente 
à proliferação de estereótipos visuais e discursivos, qual o lugar da literatura e das 
artes nos processos de reimaginação política dos deslocados? Se pensarmos com 
Rancière que a política consiste “em mudar os lugares e o cálculo dos corpos”, cabe 
discutir a força interpelativa dos dispositivos artísticos na reversão da lógica securi-
tária-humanitária, que constitui os migrantes forçosamente como objetos de inter-
venção e proteção. Que estratégias narrativas são capazes de fazê-los aparecer de 
outro modo? Como contar “esse vivo que se arrisca na situação política que lhe é 
imposta”? (Marielle Macé, Siderar, considerar: migrantes, formas de vida)   
 
INFÂNCIA REFUGIADA  
Como as demandas e perspectivas de crianças em situação de migração e refúgio 
são consideradas no contexto da proteção? Que concepções e narrativas de infân-
cia pautam os documentos e as políticas internacionais voltadas “ao melhor inte-
resse da criança”? E o que esse princípio postula (e silencia)? A discussão será aden-
sada também pelo contato com obras literárias e artísticas que têm a criança mi-
grante como foco. 
 
ACOLHIMENTO  
Debater o acolhimento de refugiados, seus dilemas éticos e os modos de escuta 
do sofrimento e dos estados precários da existência. Compreender as relações 
complexas entre Estado e entidades da Sociedade Civil no acolhimento e proteção 
de pessoas deslocadas. Apresentar elementos do trabalho social e da interlocução 
entre documentos, discursos e práticas. 
 
XENOFOBIA, RACISMO E HOSTILIDADE  
Como surgem e se desenvolvem os sentimentos de hostilidade contra pessoas e 
populações identificadas como estranhas e ameaçadoras? Como a experiência de 
hostilidade se atualiza contra a diferença que veio "de fora"? O que define racismo 
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e como ele (se) constrói? O que define xenofobia e como ela se atualiza? Discussão 
de noções de biopolítica, necropolítica e exclusão, como fundamentos do Estado 
Nacional moderno. 
 
HOSPITALIDADE  
Qual a relação entre hospitalidade e refúgio? Qual a relação entre hospitalidade e 
hostilidade? Como se dá a relação entre hospitalidade condicional e hospitalidade 
incondicional? O que o problema da hospitalidade nos diz sobre questões de iden-
tidade, linguagem e pertencimento? E sobre uma (outra) ética, política, e poética 
de encontros e relações (no tempo e no espaço)? Como a hospitalidade nos con-
voca a repensar a relação entre política, direito e justiça (inter/nacionais)?  
 
INTEGRAÇÃO  
Debater o conceito de integração e problematizar o acesso de refugiados aos direi-
tos sociais e ao trabalho. Levantar questões sobre as particularidades da sociedade 
brasileira no capitalismo contemporâneo. Estudar perspectivas de proteção social 
aos refugiados no Brasil através das políticas implementadas. 
 

AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSORES 
DA DISCIPLINA: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
PROFESSORES 
CONVIDADOS: 

  

Alunos deverão apresentar um trabalho final em forma de artigo (identificando pro-
blema/tema pertinente ao curso e dialogando com as referências adequadas) com 
no máximo 15 páginas. A data limite de entrega dos trabalhos finais será definida 
oportunamente. Devem ser entregues uma cópia impressa e outra encaminhada 
em WORD para o e-mail: csvmpucrio@gmail.com. O trabalho é individual e deve 
obedecer às normas estabelecidas pela Universidade. Sobre plágio, ver: 
http://vrac.puc-rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=726&sid=23. 

Critério 12 

 
ARIANE PAIVA (arianerpaiva77@hotmail.com) – PPG Serviço Social  
ENEIDA LEAL CUNHA (eneidalealcunha@uol.com.br) – PPG Literatura, Cultura e 
Contemporaneidade 
FLORIAN HOFFMANN (f-hoffmann@puc-rio.br)  - PPG Direito 
LIANA BIAR (lianabiar@gmail.com) – PPG Estudos da Linguagem  
MARIA HELENA ZAMORA (zamoramh@gmail.com) PPG Psicologia 
MARIANGELA MONTEIRO (mariangela@infolink.com.br)  PPG Psicologia 
MONAH WINOGRAD (monahwinograd@icloud.com) – PPG Psicologia 
ROBERTO VILCHEZ YAMATO (roberto.v.yamato@gmail.com) PPG Relações Inter-
nacionais 
ROSANA KOHL BINES (rkbines@gmail.com) – PPG Literatura, Cultura e 
Contemporaneidade 
TERESA DIAS CARNEIRO (teresadcarneiro@gmail.com) – PPG Estudos da Lingua-
gem 
VERA HAZAN (verahazan.puc@gmail.com) – Dept. Arquitetura  
 
 
BRUNO RÊGO DEUSDARÁ RODRIGUES - Instituto Letras, UERJ 
BRUNO MAGALHAES (brunoepbm@gmail.com) – IRI, PUC-Rio  

mailto:csvmpucrio@gmail.com
http://vrac.puc-rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=726&sid=23
mailto:arianerpaiva77@hotmail.com
mailto:eneidalealcunha@uol.com.br
mailto:f-hoffmann@puc-rio.br
mailto:lianabiar@gmail.com
mailto:zamoramh@gmail.com
mailto:mariangela@infolink.com.br
mailto:monahwinograd@icloud.com
mailto:roberto.v.yamato@gmail.com
mailto:rkbines@gmail.com
mailto:teresadcarneiro@gmail.com
mailto:verahazan.puc@gmail.com
mailto:brunoepbm@gmail.com
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CAROLINA MOULIN AGUIAR (cmoulinaguiar@gmail.com) – Cedeplar/Face, UFMG 
FABRÍCIO TOLEDO (fabriciotsouza777@gmail.com) – Visiting Scholar, Brookling 
Law School/New York 
JANA TABAK (jtabak@gmail.com) – Dept. Relações Internacionais, UERJ 
THOMAS GAMMELTOFT-HANSEN (tgh@jur.ku.dk) – Faculty of Law, University of 
Copenhagen 

BIBLIOGRAFIA 

PRINCIPAL 

(Preliminar) 

 

DERRIDA, Jacques. Espectros de Marx. O Estado da dívida, o trabalho do luto e a 
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Salão das Cercas e Muros. Ed. É Realizações, 2017. 
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 CENTRO UNIVERSITÁRIO: CTCH 

DEPARTAMENTO: LETRAS PERÍODO: 2021.1 

LET 2527 OS LIMITES DO LITERÁRIO 

Título: O falso mentiroso – possíveis leituras de histórias mal contadas. 

 CARGA HORÁRIA TOTAL: 45 horas CRÉDITOS: 3 

 

PRÉ-REQUISITO(S): sem pré-requisito 

 

 

Prof. Júlio Diniz – 3ª feira, das 13h às 16h. (turma 1DA) 

 

OBJETIVOS  Discutir e problematizar a tradição memorialística, biográfica, autobiográfica e 

autoficcional na cultura contemporânea. 

 Analisar obras da literatura brasileira tendo o memorialismo como referência e/ou 

temática central, com ênfase na abordagem de questões como corpo, identidade, 

mercado, mídia, ética e política.   

 Refletir sobre a produção ficcional e crítica de Silviano Santiago a partir de 

questões ligadas à ficcionalidade, autobiografia, autoficção e ao memorialismo. 

 

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  Discussão de uma perspectiva de leitura que privilegia a intertextualidade nas 

configurações culturais. 

 Problematização de conceitos operadores como limite, fronteira, expansão, autoria, 

artista, na perspectiva da emergência de novos cenários da escrita. 

 Discussão de textos teóricos e ensaios críticos sobre memorialismo, autobiografia, 

autoficção e tópicos da crítica literária e cultural contemporânea. 

 Leitura de romances brasileiros representativos no campo dos estudos de 

memorialismo e autoficcionalidade.  

 Leitura de textos ficcionais e ensaios críticos de Silviano Santiago 

Avalia 



 

 

AVALIAÇÃO Categoria 12 

Entrega de uma monografia no final do curso. 

 
 

BIBLIOGRAFIA 

PRINCIPAL  

KLINGER, Diana. Escritas de si, escritas do outro: o retorno do autor e a virada 

etnográfica. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2007. 

HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000. 

SANTIAGO, Silviano. 35 ensaios de Silviano Santiago. Organizador: Italo Moriconi. São 

Paulo: Companhia das Letras. 2019. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

  

ALMEIDA, Manuel Antônio de Almeida. Memórias de um sargento de milícias. Rio de 

Janeiro: Klick Editora, O Globo, 1997. 

ANDRADE, Mário de. Amar, verbo intransitivo. Belo Horizonte: Villa Rica, 1995. 

ANDRADE, Oswald de Memórias sentimentais de João Miramar. Rio de Janeiro: José 

Olympio, Civilização Brasileira, Editora Três, 1973. 

ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. Obras Completas. Volume I. Rio 

de Janeiro: Nova Aguilar, 1971. 

CLIFFORD, James. A experiência etnográfica: antropologia e literatura no século XX. Rio 

de Janeiro: Editora UFRJ, 1998. 

DE LA FLOR. Fernando. Biblioclasmo. Por uma práctica crítica de la lecto-escritura. 

Salamanca: Junta de Castilla y León, 1997. 

DELEUZE, Gilles. Conversações. Rio de Janeiro. Ed. 34, 1992.  

DELEUZE, Gilles. Crítica e clínica. São Paulo: Ed. 34, 1997. 

DELEUZE, Gilles e GUATARRI, Felix. Kafka: por uma literatura menor. Rio de Janeiro: 

Imago, 1977 

DERRIDA, Jacques.  A escritura e a diferença. São Paulo: Perspectiva, 2005. 

DERRIDA, Jacques. Espectros de Marx. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 

DERRIDA, Jacques. Mal de arquivo. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2001. 

DERRIDA, Jacques. Politiques de l’amitié. Paris: Galilée, 1994. 

DIDI-HUBERMAN, Georges. A sobrevivência dos vagalumes. Belo Horizonte, Editora 

UFMG, 2011. 

DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: Editora 34, 2010. 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1982. 

GUMBRECHT, Hans Ulrich. Corpo e forma. Rio de Janeiro: Ed.UERJ, 1998. 

GUMBRECHT, HansUlrich. Produção de presença: o que o sentido não consegue 

transmitir. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. PUC-Rio, 2010.  

HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: UFMG,   

2003.  

HUYSSEN, Andreas. Memórias do modernismo. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1996. 

HUYSSEN, Andreas.Twilight memories: making time in a culture of amnesia. London &     

New York: Routledge, 1994.  

LAUB, Michel. Diário da queda. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 

LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Rio de Janeiro: José Olympio, 1977. 

MIRANDA, Wander Melo. Corpos escritos: Graciliano Ramos e Silviano Santiago. São   

Paulo: EDUSP; Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1992.  

RAMOS, Graciliano. Memórias do cárcere. Rio de Janeiro: Record, 1996. 2v. 

RANCIÈRE, Jacques. O espectador emancipado. São Paulo: Editora WMF Martins   

Fontes, 2012. 

RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível. São Paulo: Ed. 34, 2005. 

RANCIÈRE, Jacques. Políticas da escrita. Rio de Janeiro: Ed. 34,1995. 

RESENDE, Beatriz. Apontamentos de crítica cultural. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2002.   

SANTIAGO, Silviano. “As escrituras falsas são”. 34 Letras, nº 5-6. Rio de Janeiro: set. 



 

 

1989, p. 304-308. 

SANTIAGO, Silviano. “Da margem sobre as margens” (prefácio). In: MOLLOY, Sylvia. 

Vale o escrito: a escrita autobiográfica na América hispânica.  Chapecó: Argos, 2004.  

SANTIAGO, Silviano. De cócoras. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. 

SANTIAGO, Silviano. “Eu & as galinhas-d’Angola” In Argumento, set 2004 – no 7, p. 26-

29. 

SANTIAGO, Silviano. Fisiologia da composição. Recife: CEPE, 2020.  

SANTIAGO, Silviano. Histórias mal contadas. Rio de Janeiro: Rocco, 2005.  

SANTIAGO, Silviano. Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.  

SANTIAGO, Silviano. “Meditação sobre o ofício de criar” In Aletria, jul-dez 2008 – v.18, 

p.173-179. 

SANTIAGO, Silviano. Menino sem passado. São Paulo: Companhia das Letras, 2021.  

SANTIAGO, Silviano. Mil rosas roubadas. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.  

SANTIAGO, Silviano. Nas malhas da letra. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.  

SANTIAGO, Silviano. O falso mentiroso. Rio de Janeiro: Rocco, 2004. 

SANTIAGO, Silviano. Uma literatura nos trópicos. Recife: CEPE, 2019. 

SANTIAGO, Silviano. Vale quanto pesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. 

SANTOS, Roberto Corrêa dos. Modos de saber, modos de adoecer: o corpo, a arte, o 

estilo, a história, a vida. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999. 

SANTOS, Roberto Corrêa dos e REZENDE, Renato. No contemporâneo: arte e escritura 

expandidas. Rio de Janeiro: Editora Circuito: FAPERJ, 2011. 

SOUZA, Eneida Maria de. Crítica cult. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. 

VELOSO, Caetano. Verdade tropical. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 

 

 

 

 

 

Observações importantes: 

A indicação da bibliografia crítica sobre as obras literárias será fornecida ao longo do curso. 

 

 

 
 

  

 



  

 CENTRO UNIVERSITÁRIO: CTCH 

DEPARTAMENTO: LETRAS PERÍODO: 2019.1 

LET 2529 Escrita e Cultura Contemporânea 

 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 45 

HORAS 

CRÉDITOS: 3 

 
PRÉ-REQUISITO(S): sem pré-requisito 

 
Prof. Fred Coelho 

Horário: Segunda-Feira, 16-19 hs 

 

OBJETIVOS  

Investigar coletivamente as atuais configurações políticas, poéticas e técnicas 

da escrita enquanto prática contemporânea sempre oscilando entre a norma e 

a transgressão – tanto em seus novos suportes e temas quanto em seus “novos” 

sujeitos e enunciados. Articular anacronicamente textos de ontem e de hoje 

para pensar o poder da palavra e do texto – ou seu progressivo esvaziamento 

em prol de novas formas discursivas. Situar o papel da escrita teórica e crítica 

feita em pós-graduações frente ao atual contexto de escritas não especializa-

das, saberes desviantes, novas ontologias para novas epistemologias. Especu-

lar se a Infratura (Paulo Leminski) pode servir como ferramenta poético-con-

ceitual para refletirmos sobre os atuais regimes de escrita  

EMENTA (oficial 

do Programa) 

“Escrever é organizar uma relação” 

 Marcelo Broodthares 

 

A conjuntura contemporânea, caracterizada pelo avanço da tecnologia das co-

municações e do controle, pelo intercâmbio cosmopolita e pela assimetria en-

tre as relações interculturais. A produção de diferentes escritas conectadas em 

rede. Os questionamentos e transformações do conceito de escrita. 
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PROGRAMA  

Vivemos uma época em que a prática criativa da escrita vem atravessando uma 

série de disputas, transformações, coerções e transgressões. Após se manter 

estável como discurso hegemônico na modernidade, definindo suas normas e 

seus desvios, a escrita – seja ela teórica, poética ou literária – chega à segunda 

década do século XXI empurrada para novas relações com a imagem, o som, 

os corpos, os temas e até mesmo sua estrutura mais estável – a língua e suas 

normas de uso.  

 

Na era dos memes, do Instagram, dos vídeos fugazes, em meio a plataformas 

que transformam texto privado em literatura pública, no período em que “his-

tória” e “stories” se confundem, em que a língua se encontra cada vez mais 

colada à crítica aos projetos de poder normatizadores de corpos desviantes, 

como podemos pensar a escrita em sua suposta estabilidade? Como pensar os 

enunciados contemporâneos que, justamente, rasuram a palavra e o texto em 

prol de uma intervenção cada vez mais performativa – e, por consequência, 

política? Aliás, o quanto de política suporta a escrita contemporânea e o 

quanto de escrita a política contemporânea suporta? Qual o papel da escrita 

em tempos que o valor se encontra cada vez mais nas oralidades, em que a 

razão como princípio é solapada por cosmovisões, perspectivos e encantamen-

tos, em que o contador de histórias marcado pela experiência pessoal é mais 

legítimo como existência no mundo do que os recursos do narrador, do perso-

nagem e suas ferramentas ficcionais?  

 

Ao mesmo tempo, sabemos que a “crise” do sujeito da modernidade colonial 

(autocentrado e dualista) não se iniciou nos últimos decênios. Esse processo, 

na verdade, sempre esteve inoculado como contradiscuro (contracultura?) do 



3 _ CONTINUAÇÃO DE COD 1234 

 
 

 

próprio regime de enunciados que atualmente são expostos como mecanismos 

discursivos de controle. Como espécie de sutura entre tempos e espaços, par-

tiremos da ideia de INFRATURA, ferramenta conceitual retirada do pensa-

mento crítico de Paulo Leminski na década de 1980 para criticar a “neutrali-

dade objetiva” e os seus regimes de poder da escrita.  A ideia é especular com 

a turma suas possibilidades criticas, seus limites investigativos e seus desdo-

bramentos  contemporâneos.  

 

O curso, portanto, será guiado por uma metodologia da dúvida, com perguntas 

em aberto ao invés das respostas. A ideia é criar um processo coletivo de pes-

quisa que buscará analisar, na medida do possível, experiências contemporâ-

neas de escrita – desde aquelas que se articulam com novas mídias, vozes e 

técnicas, até aquelas que se tornam atuais justamente por recusar se ajustarem 

aos termos digitais. Afinal, não se perderá de vista durante o curso o compo-

nente anacrônico que o termo “Contemporâneo” carrega em sua própria his-

toricidade flutuante.   

 

Por fim, a pergunta guia de todos os debates: quem são os sujeitos da “cultura 

contemporânea” que escrevem? Qual o impacto político do pensamento crí-

tico, da literatura e das demais escritas poéticas no atual cenário de necropolí-

tica e isolamento? Quais ontologias estão em curso após o desmonte do sujeito 

moderno e suas centralidades coloniais como voz estável da própria ideia de 

escrita? Quais são as normas e regimes de (des)controle dos atuais enunciados 

– sejam eles do capital, sejam eles do “giro decolonial”?  

 

AVALIAÇÃO Trabalho em formatos de artigo / ensaio 

BIBLIOGRAFIA 

PRINCIPAL 

(no máximo 5) 

 LEMINSKI, Paulo. “Forma é poder”. In: Ensaios Crípticos. São Paulo: Edi-

tora Unicamp, 2011. 

RANCIÉRE, Jacques. Políticas da Escrita. São Paulo: Editora 34, 1995. 
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BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

(Provisória)  

 

ANDERSON, Andrea. “I, too, wondered…”: An introduction to Conceptual 

Writing after Conceputal Art”. In: ANDERSON, Andrea (ed.). Postscrpt: 

writing after conceptual art. Toronto: University of Toronto Press, 2018.  

BALLESTRIN, Luciana. “América Latina e o giro decolonial”. In: Revista 

Brasileira de Ciência Política, nº11. Brasília, maio - agosto de 2013, pp. 89-

117. 

BENJAMIN, Walter. “O contador de histórias: reflexões sobre a obra de Ni-

kolai Leskov”. In: Walter Benjamin – Linguagem, Tradução, Literatura (Fi-

losofia, teoria, crítica). Belo Horizonte: Autêntica, 2018 (edição e tradução: 

João Barrento).  

“Contemporâneo” (Verbete), In: PEDROSA, Célia, KLINGER, Diana, 

WOLFF, Jorge e CÁMARA, Mario (orgs). Indicionário do Contemporâneo. 

Belo Horizonte: UFMG, 2018. 

DERRIDA, Jacque. “A Escritura Pré-Literal”, in: Gramatologia. São Paulo: 

Perspectiva, 2006.  

FICHTE, Hubert. “Observações heréticas para uma nova ciência do Ho-

mem”91976). In: BADER, Wolfgang (org.). Etnopoesia: antropologia poé-

tica das religiões afro-americanas. São Paulo: Brasiliense, 1987. 

GOEBBELS, Heiner. “Sobre a experiência estética como experiência anacrô-

nica” (Tradução de Luiz Felipe Reis). (Texto em formato digital)  

HARAWAY, Donna. “Manifesto Ciborgue- ciência, tecnologia e feminismo-

socialista no final do século XX”. In: Antropologia do ciborgue : as vertigens 

do pós-humano. Organização e tradução Tomaz Tadeu – 2. ed. – Belo Hori-

zonte : Autêntica Editora, 2009. 

HOOKS, Bell. “A teoria como prática libertadora”. In: Ensinando a Trans-

gredir – A Educaçã como prática de liberdade. São Paulo: Martins Fontes, 

2013.   

INGOLD, Tim. “Caminhando com dragões: em direção ao lado selvagem”. 

In: STEIL, Carlos e CARVALHO, Isabel Cristina de Moura (orgs). Cultura, 
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Percepção e Ambiente – Diálogos com Tim Ingold. São Paulo: Terceiro Nome, 

2012.  

KLINGER, Diana. Literatura e Ética – da forma para a força. Rio de Janeiro: 

Rocco, 2014.  

LUDMER, Josefina. “Literaturas pos-autonomas”. In: Ciberletras. Revista de 

crítica literaria y de cultura, Nº 17, Julio 2007. 

MARTINS, Leda. “Performances da oralitura: corpo, lugar da memória. In: 

Revista Letras – Língua, Literatura e Fronteiras, Programa de Pós-Gradua-

ção em Letras PGL/UFSM, n. 26, pp.63-81 

MBEMBE, Achile. “A era do humanismo está terminando”. Instituto Huma-

nitas Unisinos, 24/10/2017 (artigo online). 

NODARI, Alexandre. “A Literatura como Antropologia Especulativa”. In: 

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

ROCHA, Marília Librandi. “Escritas de ouvido na literatura brasileira”. In: 

Literatura e Sociedade,São Paulo, USP, n.19, 2014, pp 131-148.  

SANTIAGO, Silviano (org.). Glossário Derrida. Rio de Janeiro: Francisco 

Alves, 1976.  

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

“Cult, no 132, fevereiro/2009, ISSN 1414707-6. Pp.38-41.  

STEYRL, Hito. “A thing like you and me”. In: https://www.e-flux.com/jour-

nal/15/61298/a-thing-like-you-and-me/ 

SUSSEKIND, Flora. “Coros Dissonantes: Objetos verbais não-indentificados 

na literatura brasileira contemporânea”. In: COELHO, Frederico, CERa, Flá-

via e MAGALHÃES, Marcelo (orgs.). Coleção Ensaios Brasileiros Contem-

porâneos – Literatura. Rio de Janeiro: FUNARTE, 2017. 

WISNIK, José Miguel. “Ficção ou não”. Conferência realizada em 7 de outu-
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https://www.e-flux.com/journal/15/61298/a-thing-like-you-and-me/
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O curso também contará com leituras de poesia, obras literárias, obras visuais 

e outros materiais, artigos e textos que possam surgir ao longo dos debates.  

 

 

 

 

 

 



 Versão preliminar 

 CENTRO UNIVERSITÁRIO: CTCH 

DEPARTAMENTO: LETRAS PERÍODO: 2021.1 

LET 2533 
 

Estudos da Narrativa 

TÓPICO: EXPERIMENTOS SIMPOIÉTICOS  

Professora Helena Martins 

 CARGA HORÁRIA TOTAL: 45 HORAS CRÉDITOS: 3 

 

PRÉ-REQUISITO(S): sem pré-requisito 

OBJETIVOS  

Sympoiesis é uma palavra simples, significa “ge-
rar-com”. Nada se faz por si, nada é realmente 
autopoiético ou auto-organizado .[...] É uma pa-
lavra para configurar mundos de maneira con-
junta, em companhia.  

Donna Haraway 

 

CARRINHO DE MÃO VERMELHO 

tanto depende 
de um 

carrinho de mão 
vermelho 

vidrado pela água 
da chuva 

perto das galinhas 
brancas. 

William Carlos Williams, 
em tradução de Haroldo 
de Campos 

 

Em face do anseio contemporâneo por novas formas de vida, dissemina-se hoje 
um interesse pelas relações entre arte e ontologia: cresce a atenção dispensada 
às forças da arte para multiplicar possíveis – e em especial para perturbar partições 
antropocêntricas arraigadas com que separamos, por exemplo, humano e animal, 
inteligível e sensível, animado e inanimado, comum e fantástico, natural e cultural 
ou “contra-natural”, sujeito e objeto, presente, passado, futuro.  

Este curso responde a essa atmosfera, sob a intercessão privilegiada do pensa-
mento de Donna Haraway, em especial suas reflexões sobre a fabulação especu-
lativa, o pensamento tentacular e a sympoiesis. São reflexões que promovem um 
entendimento de forma de vida capaz de tomar como agentes e imbricar – de modo 



2 _ CONTINUAÇÃO DE COD 1234 

 
 

 

horizontal (não hierárquico, anárquico) – animais humanos e não humanos, pedras, 
prótons, leis, rios, poemas, plantas, terremotos, montanhas, algoritmos, tempesta-
des, canções, ritmos, estações, redes, fabulações. 

Assim orientado, o curso tem por objetivos principais: 

(1) examinar um conjunto (deliberadamente eclético) de criações artísticas 
que, sendo singularmente capazes de desorganizar as partições arraigadas 
acima mencionadas, deixem-se tomar como experimentos simpoiéticos;  

(2) explorar, nessas criações, não apenas os modos como afrontam emba-
raços contemporâneos derivados das fabulações antropocêntricas, mas 
também os modos como, simultaneamente, interrogam e deslocam o esta-
tuto ontológico da fabulação. 

O curso será organizado em torno de um conjunto de séries heterogêneas, a partir 
das quais exploraremos ênfases distintas esses dois objetivos centrais (ver pro-
grama abaixo).  

Encoraja-se a inclusão da produção artística dos próprios alunos (quando houver 
e quando for pertinente ao movimento do curso). 

 

 

 

EMENTA A ementa oficial de LET 2533 Estudos narrativos, que este curso modula com o tópico Experimentos 

simpoiéticos, é a seguinte:   
 
A produção contemporânea de narrativas nos espaços da literatura, da música popular e do áudio-visual. 

O trabalho de apropriação e reprocessamento das tradições orais e escritas. A naratividade e a produção 
de pensamento. A potência da fabulação em práticas do corpo, da religião e da política. A narrativa em 
situações institucionalizadas e circunstanciais, nas rotinas cotidianas e em ritos iniciáticos.  

PROGRAMA O programa, ainda em construção, entremeará, em séries heterogêneas, materiais 
provenientes dos seguintes três eixos (para os quais indico, abaixo, uma seleção 
parcial e alterável, em ordem meramente alfabética): 
 
I. CONTAR DESMANCHANDO, CONTAR A MATÉRIA VERTENTE (ROSA) 
 

Alexandre Nodari: “A ficção como antropologia especulativa” 

D. H. Lawrence: “Caos em poesia” 

Jean-Luc Nancy: “O mito interrompido”, “Comunismo literário” 

Juan José Saer: “O conceito de ficção” 

Toni Morrison: “Memória, criação e ficção” 

Ursula le Guin: “The carrier bag theory of fiction”  

Virginia Woolf: “A arte da ficção”; “Estar doente” 

Walter Benjamin. “O narrador” 

 
II. EM TORNO DA SIMPOIESIS:  



3 _ CONTINUAÇÃO DE COD 1234 

 
 

 

 
De Donna Haraway: 

 
Manifesto Ciborgue; Staying with the Trouble: Making kin in the Cthulhu-
cene; The Companion Species Manifesto: Dogs, People and Significant 
Otherness; When Species Meet; Storytelling for earthly survival 
 

Outros:  
 

Ailton Krenak, Ideias para adiar o fim do mundo; Encontros (excertos) 

Alexandre Nodari: “A vida oblíqua”: o hetairismo ontológico segundo G.H.” 

Davi Kopenawa:  A queda do céu (excertos) 

Eduardo Viveiros de Castro: “Filiação intensiva e aliança demoníaca”; “On 
Models and Examples: Engineers and Bricoleurs in the Anthropocene”  

Michel Foucault. O corpo utópico / As heterotopias.  

Juliana Fausto: Cosmopolítica dos animais 

Guilherme Bianchi: A vida política da paisagem  

 
III. experimentos simpoiéticos  
(em processo de seleção) 
 

A figura da Medusa (breve antologia, feita por mim e em construção, com 
Ovídio, Caravaggio, Géricault, Tunga, Sylvia Plath, Adília Lopes...) 

André Capilé: Muimbu 

Angelica Liddell: Cachorro morto na lavanderia: os fortes 

Anne Carson: Autobiografia do vermelho; Decreation 

Eugenio Ampudia: “Concierto para el bioceno” 

Francis Ponge. O partido das coisas 

Josely Vianna Baptista: Roça barroca 

Franz Kafka: “Desejo de ser um índio”; “Um cruzamento”; “Investigações de 
um cão”; “Preocupações de um pai de família” 

Machado de Assis: “Ideias do canário”; “O capitão Mendonça” 

Henri Michaux:  Meidosems 

Jean-Christophe Bailly. Le parti pris des animaux, Bourgois, 2013. 

João Guimarães Rosa: Grande Sertão : Veredas (excertos); “Substância” 

Raissa de Goes: Casamata 

Ricardo Aleixo: “O Poemanto: Ensaio para Escrever (com) o Corpo"; “Pers-
pectivismo” (e outros) 

Sergio Medeiros: Sexo vegetal (e outros) 

Stela do Patrocínio: Reino dos bichos e dos animais é o meu nome 

AVALIAÇÃO  
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BIBLIOGRAFIA 

PRINCIPAL 

(no máximo 5) 

 HARAWAY, Donna. Staying with the Trouble: Making kin in the Cthulhucene. Du-
rham e Londres: Duke University Press, 2016. Em espanhol: _____. Seguir com 
el problema. Trad. Helen Torres. Bilbao: Edición Consonni, 2019. 

________. Storytelling for earthly survival. Disponível com legendas em espanhol 
em: https://lalulula.tv/cine/100076/donna-haraway-cuentos-para-la-supervivencia-terre-

nal?fbclid=IwAR0-pUxtZRThMONkwt9EZ9n8XgFwvv159ppjzqyB2XvxLoiGVD2xiVCZ57Y 

Manifesto Ciborgue. In: TADEU, T. Antropologia do ciborgue. Belo Horizonte, Au-

têntica, 2009. 

________. The Companion Species Manifesto: Dogs, People and Significant Other-
ness. Chicago: Prickly Paradigm Press, 2003. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

(esta lista poderá 

sofrer acréscimos e 
cortes; serão ainda 

acrescentadas ver-
sões traduzidas ou 
originais dos textos 

em língua estran-
geira) 

ALEIXO, Ricardo. Pesado demais para a ventania. São Paulo: Todavia, 2018. 

ANZALDÚA, Gloria. Borderlands / La Frontera: The New Mestiza. 4th ed. San Fran-
cisco: Aunt Lute Books, 2012. Print 

AMPUDIA, Eugenio. Concierto para el Bioceno. Vídeo disponível em: https://www.li-
ceubarcelona.cat/es/concierto_bioceno, acesso em 10/01/2021.  

ASSIS, Machado de. Obra completa. Vol. II. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 
1985.BAILLY, Jean-Christophe. Le parti pris des animaux, Bourgois, 2013. 
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Zazie Edições, 2020. 
 
CARSON, Anne. Autobiography of Red: A Novel in Verse. Novaew York: Alfred A. 

Knopf, 1998. 
 
_______. Decreation: Poetry, Essays, Opera. Nova York: Vintage Books,. 2005. 
 
KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Le-

tras, 2019. 
_______. O amanhã não está à venda. São Paulo: Companhia das Letras, 2020. 

_______. Encontros. Organização de Sergio Cohn. Rio de Janeiro: Azougue, 2015 

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O que é um conceito? In: ______. O que é a 

filosofia? São Paulo: Editora 34, 2010, pp. 23-43. 

________. Devir-intenso, devir-animal, devir-imperceptível... In: ______. Mil Platôs. 
vol. 4.São Paulo: Editora 34, 2012, pp. 11-120. 

DERRIDA, Jacques. O animal que logo sou. Trad. Fábio Landa. São Paulo: Unesp, 
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FAUSTO, Juliana. A Cosmopolítica dos Animais. São Paulo: N-1 Edições, 2020.  

https://lalulula.tv/cine/100076/donna-haraway-cuentos-para-la-supervivencia-terrenal?fbclid=IwAR0-pUxtZRThMONkwt9EZ9n8XgFwvv159ppjzqyB2XvxLoiGVD2xiVCZ57Y
https://lalulula.tv/cine/100076/donna-haraway-cuentos-para-la-supervivencia-terrenal?fbclid=IwAR0-pUxtZRThMONkwt9EZ9n8XgFwvv159ppjzqyB2XvxLoiGVD2xiVCZ57Y
https://www.liceubarcelona.cat/es/concierto_bioceno
https://www.liceubarcelona.cat/es/concierto_bioceno
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 CENTRO UNIVERSITÁRIO: CTCH 

DEPARTAMENTO: LETRAS PERÍODO: 2021.1 

LET 2534 TÓPICOS EM TEORIAS DO TEXTO E DA ESCRITA 

Tema: Escritas em construção – a crítica a partir dos arquivos 

 CARGA HORÁRIA TOTAL: 45 HORAS CRÉDITOS: 3 

 

PRÉ-REQUISITO(S): sem pré-requisito 

 

Marília Rothier Cardoso e Aline Leal Fernandes Barbosa 

 

OBJETIVOS   

Uma das tendências dominantes nas orientações teóricas e críticas do campo da 
literatura e das artes vem sendo a análise do processo de construção dos objetos 
em estudo. Sendo assim, a ampla oferta de tecnologias de registro e conservação, 
por um lado, e os questionamentos e revisões do conceito e das práticas coleciona-
doras, por outro, incluíram os arquivos de escritores e artistas entre as ferramentas 
indispensáveis à pesquisa da arte e do pensamento elaborado pelas linguagens 
artísticas. Este curso procurou organizar-se de modo a examinar criticamente escri-
tas (em especial, literárias mas também plásticas) brasileiras e discutir noções epis-
temológicas pertinentes a esse exame, sempre reportando-se às anotações, rascu-
nhos, projetos, croquis, versões rasuradas, marginalia de bibliotecas, diários, cor-
respondência, entrevistas, depoimentos e afins, constituintes de acervos preserva-
dos em instituições públicas e privadas. Adotou-se a perspectiva do processo em 
lugar do resultado, da pluralidade de versões em vez da versão definitiva, das hesi-
tações na construção escritural substituindo a obra publicada ou exibida. Na contra-
mão do chamado espírito racionalista, a proposta é percorrer “canteiros de obras”, 
destacar a inventividade dos gestos destrutivos em tensão com o trabalho constru-
tivo. 

EMENTA  
Propostas teóricas e debate crítico sobre teorias contemporâneas do texto e da es-
crita. 
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PROGRAMA  
1- Debate sobre revisões contemporâneas do conceito de arquivo: “Exergo” e 

“Teses” de Mal de arquivo de Jacques Derrida; trechos de “Armazenado-
res” de Espaços da recordação de Aleida Assmann e o verbete “Arquivo” 
de Indicionário do contemporâneo organizado por C. Pedrosa, D. Klinger, 
J. Wolff e M. Cámara; 

2- Exercícios de leitura de itens da produção de ANA CRISTINA CESAR di-
ante de registros de seu arquivo, conservado no IMS e divulgado na publi-
cação Antigos e soltos; poemas e prosas da pasta rosa, organizado por Vi-
viana Bosi e no ensaio de Flora Süssekind, Até segunda ordem, não me 
risque nada; confronto entre a discussão teórica e a prática analítico-crítica 
exercitada; 

3- Questionamento das atividades investigativas e críticas desenvolvidas 
através dos arquivos em contraponto a formas incorporadas de preserva-
ção de arte e cultura, designadas como “repertório” por Diana Taylor em O 
arquivo e o repertório; performance e memória cultural nas Américas; 

4- Observação de alguns dos processos construtivos da poesia de Ana Cris-
tina Cesar em paralelo com os processos distintos mas equivalentes pre-
sentes nos registros dos arquivos de CLARICE LISPECTOR e CAROLINA 
MARIA DE JESUS; 

5- Discussão dos exercícios de leitura dos processos de construção feitos a 
partir dos arquivos estudados em contraponto a itens de outros três arqui-
vos, cada um definido por sua singularidade: arquivos de FLÁVIO DE 
CARVALHO, ROBERTO PIVA e ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO (no caso 
deste último, considerar também o uso criativo dos sistemas inesperados 
de classificação do mundo). 

AVALIAÇÃO  

Participação em seminários e apresentação de trabalho monográfico. 

BIBLIOGRAFIA 

PRINCIPAL 

(no máximo 5) 

 

ASSMANN, Aleida. Espaços da recordação; formas e transformações da memória 

cultural. Trad. Paulo Soethe. Campinas: Ed. Unicamp, 2011. 

DERRIDA, Jacques; Mal de arquivo; uma impressão freudiana. Trad. Cláudia de 

Moraes Rego, Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2001. 

MARQUES, Reinaldo. Arquivos literários; teorias, histórias, desafios. Belo Hori-

zonte: Ed. UFMG, 2015. 

PEDROSA, Célia; KLINGER, Diana; WOLFF, Jorge; CÁMARA, Mario (org.). Ar-
quivo. In: -------. Indicionário do contemporâneo. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 
2018. 

TAYLOR, Diana. O arquivo e o repertório; performance e memória cultural nas Amé-
ricas. Trad. Eliana Lourenço de Lima Reis. Belo Horizonte: ed. UFMG, 2013. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

 

ANDRADE, Mário de. Balança, Trombeta e Battleship ou O descobrimento da alma. 
Edição genética e crítica de Telê Ancona Lopez. São Paulo: Instituto Moreira 
Salles; Instituto de Estudos Brasileiros, 1994. 
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BARCELLOS, Sergio (org.). Vida por escrito; guia do acervo de Carolina Maria de 

Jesus. Sacramento, MG: Ed. Bertolucci, 2015.  

BENJAMIN, Walter. Desempacotando minha biblioteca. In: -------. Rua de mão 
única. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho e José Carlos Martins Barbosa, São 

Paulo: Brasiliense, 1987. 

BOSI, Viviana (org.). Antigos e soltos; poemas e prosas da pasta rosa/Ana Cristina 

Cesar. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2008. 

FARGE, Arlette. O sabor do arquivo. Trad. Fátima Murad. São Paulo: EdUSP, 2009. 

GALVÃO, Walnice Nogueira & GOTLIP, Nádia Battella (org.). Prezado senhor, pre-
zada senhora; estudos sobre cartas. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 

HAY, Louis. A montante da escrita & GRÉSILLON, Almuth. Devagar: obras. Trad. 
Júlio Castañon Guimarães. Rio de Janeiro: Fundação-Casa de Rui Barbosa, 
1999. 

HIDALGO, Luciana. Arthur Bispo do Rosário, o senhor do labirinto. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Rocco, 2011. 

JESUS, Carolina Maria de. Clíris: poemas recolhidos. Org. Raphaella Fernandez e 

Ary Pimentel. Rio de Janeiro: Desalinho, Ganesha Cartonera, 2019. 

----------------------. Meu sonho é escrever...; contos inéditos e outros escritos. Org. 

Raphaella Fernandez. 2. ed., São Paulo: Ciclo Contínuo Editorial, 2019. 

______________. Onde estaes Felicidade? Org. Dinha e Raphaella Fernandez. São 

Paulo: Me Parió Revolução, 2014.  

LAZARO, Wilson (org.) Arthur Bispo do Rosário. Rio de Janeiro: Réptil, 2012. 

LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela; edição com manuscritos e ensaios inéditos. 

Rio de Janeiro: Rocco, 2017. 

LOPEZ, Telê Porto Ancona. Macunaíma: a margem e o texto. São Paulo: HUCITEC; 

Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo, 1974. 

MACIEL, Maria Esther. A ordenação do mundo: Arthur Bispo do Rosário e os enci-
clopedistas. In: -----. As ironias da ordem; coleções, inventários e enciclopédias 

ficcionais. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2009. 

MIRANDA, Wander Melo (org.). A trama do arquivo. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 

1995.  

MORICONI, Ítalo. Ana Cristina Cesar; o sangue de uma poeta. Rio de Janeiro: Re-

lume-Dumará, 1996. 

Refiguring the archive. Ed. by C. Hamilton, V. Harris, J. Taylor, M. Pickover, G. Reid 

& R. Saleh. Springer, Science, Business Media, 2002. 

SOUZA, Eneida Maria de. Crítica cult. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2002. 

------------------------------. Janelas indiscretas; ensaios de crítica biográfica. Belo Hori-

zonte: Ed. UFMG, 2011. 

---------------------------- & MIRANDA, Wander Melo (org.). Arquivos literários. São 

Paulo: Ateliê Editorial, 2003. 

SÜSSEKIND, Flora. Até segunda ordem não me risque nada; os cadernos, rascu-

nhos e a poesia-em-vozes de Ana Cristina Cesar. Rio de Janeiro: 7 Letras, 1995. 

VASCONCELOS, Eliane & SANTOS, Marcelo (org.). Arquivo, manuscrito e pes-
quisa. Rio de Janeiro: Fundação-Casa de Rui Barbosa, 2014. 
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 Proposta provisória, sujeita a ajustes durante o curso. 

 CENTRO UNIVERSITÁRIO: CTCH 

DEPARTAMENTO: LETRAS PERÍODO: 2021.1 

LET 2544 

Turma 1DA 

 

Literatura, história e política na África Lusófona 
 

Professor Alexandre Montaury 

 CARGA HORÁRIA TOTAL: 45 HORAS CRÉDITOS: 3 

 

PRÉ-REQUISITO(S): sem pré-requisito 

 

 

 

OBJETIVOS a) aprofundar estudos teóricos sobre os conceitos de comum, de comuni-
dade e de imunidade, buscando a formulação de um modelo teórico que 
permita examinar as práticas literárias modernas e contemporâneas pro-
duzidas no interior do universo cultural da língua portuguesa; 

  
b) ampliar e desenvolver leituras analíticas que considerem transformações 

significativas no espaço contemporâneo da língua portuguesa, em particular 
na direção das literaturas africanas de língua portuguesa, da literatura por-
tuguesa e da literatura brasileira em suas heterogeneidades e assimetrias; 

 
c) desenvolver instrumentos analíticos sintonizados com o conjunto de obras 

indicadas na bibliografia, a partir de uma reflexão teórica que privilegie a 
análise dos pressupostos epistemológicos que instruem as objetivações li-
terárias em análise; 

 
d) produzir estudos sistemáticos a serem divulgados através de ensaios e de 

comunicações em reuniões científicas, partindo do levantamento e da aná-
lise de fontes primárias e secundárias; 

 
e) analisar as experiências da comunidade e da imunidade anticolonial e as 

suas mediações nos textos e contextos analisados, impactando a constitui-
ção de mundividências pós-coloniais, assim como de epistemologias de 
fronteira, que configuram e desfiguram imaginários da ausência. 
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EMENTA  
Continuidades e descontinuidades entre a história colonial e a contemporaneidade 
nacional em diferentes autores e obras das literaturas africanas em língua portu-
guesa. Reelaborações pós-coloniais nos planos estético, cultural e político. 
 

 
O estudo sistemático e a análise comparativa de textos literários e objetos culturais 
produzidos nos diferentes contextos da língua portuguesa têm subsidiado, desde 
2009, uma sequência de projetos de pesquisa, coordenados pelo professor respon-
sável por esta disciplina, dedicados a examinar, a partir de procedimentos interdis-
ciplinares, produções que surgiram em Angola, no Brasil, em Portugal e Moçambi-
que em seus regimes e suas tradições de “temporalidade heterogênea”2. No hori-
zonte dessas pesquisas, os textos examinados revelam, antes de tudo, a evidência 
de um universo cultural caracterizado pela diversidade; isto é, pela heterogeneidade 
epistêmica estrutural e pela sedimentação de assimetrias de fundo que desnivelam 
formas de vida, pondo-as tácita ou explicitamente em contraste, diferenciando-as 
em muitos níveis.  
Nos últimos anos, discursos midiáticos e oficiais buscaram naturalizar um sentido 
metafísico de comunidade identitária3, atribuindo uma condição monolítica a este 
universo cultural caracterizado por sua inerente pluralidade. A emergência desses 
discursos obrigou a uma necessária revisão analítica das respostas formuladas na 
literatura, na cultura e na crítica, afirmadas na perspectiva que Helena Riaúzova 
apontou como uma “comunhão de experiências históricas”4, ao se referir à formação 
colonial de países como Angola, Brasil, Cabo-Verde, Guiné, São Tomé e Moçambi-
que, à “coexistência estreita e à ação recíproca destas literaturas”5.  
Alguns esforços retóricos em torno da Comunidade dos Países de Língua Portu-
guesa (CPLP) e do Acordo Ortográfico, vigente desde 2016, entre outras tentativas 
de produção de unidade, operaram alguma naturalização ou desdramatização da 
memória dos processos coloniais. Esses esforços vieram, portanto, a sugerir a re-
produção de uma das mais caras premissas coloniais: a de que as diferentes formas 
de vida se devem alinhar ao diapasão das exigências de uma modernidade de cariz 
iluminista que, ao impor uma hierarquia de valores e privilegiar formas integradas 
de vida, determinava a subalternidade e a exclusão de práticas, saberes e cosmo-
visões tradicionais.  

PROGRAMA  
Tópicos preliminares: 
 
1 - Colonial, Anticolonial, Pós-Colonial, De-colonial. 
2 - Racionalidades hegemônicas, racionalidades alternativas. 
3 - Especificidades do colonialismo português e a matriz luso-tropical. 
4 - O Estatuto do indigenato das províncias da Guiné e de Moçambique (1954) e 
as políticas de assimilação cultural. 
5 - Guerras anticoloniais, guerras civis, guerras de desestabilização: potenciais de 
violência. 
6 - “De um colonialismo pobre a um capitalismo periférico”. 
7 - Rexistência, resistências: a heterogeneidade estrutural. 
8 - Crítica literária e cultural em contextos sombrios. 
9 - Mil Guernicas. 
10 - Corpus, corpos, corpora – epistemes e etnicidades. 

                                                 
2 Chartejee, Partha. La nación en tiempo heterogéneo y otros estúdios subalternos. Buenos Aires: Siglo 

XXI, 2008. 
3 Esposito, Roberto. Bios: biopolítica e filosofia. Lisboa: Edições 70, 2010. 
4 Riaúzova, Helena. Dez anos de literatura angolana. Luanda: União dos Escritores Angolanos, 1986, p. 24.  
5 Idem. 
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Atividades previstas: 
 
- Aulas expositivas e aulas de discussão. 
- Leitura e análise de textos literários, teóricos, ensaísticos e visualização de filmes 
e outros objetos culturais produzidos no contexto focalizado. 
- Debate permanente nos encontros. 

AVALIAÇÃO Participação nos debates em sala. 
Apresentação de trabalhos. 
Apresentação, no prazo, de monografia final 

BIBLIOGRAFIA 

PRINCIPAL 

(no máximo 5) 

 Provisória. Sujeita a alteração. 

CARVALHO, Ruy Duarte de. Os papéis do inglês. São Paulo: Companhia das Le-
tras, 2007. 

 
HONWANA, Luís Bernardo. Nós matámos o Cão-Tinhoso.  Lisboa: Afrontamento, 
2000. 
 
KHOSA, Ungulani Ba Ka. Ualalapi. Lisboa: Caminho, 1990 [1987]. 
 
PEPETELA. A Geração da Utopia. Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1992. 
 
VIEIRA, José Luandino. Papéis da prisão: apontamentos, diário, correspondência 
(1962-1971). Lisboa: Caminho, 2016. 
 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

Provisória. Sujeita a alteração. 

ABRANCHES, Henrique. Reflexões sobre cultura nacional. Luanda: União dos Es-
critores Angolanos, 1980. 
 
ACHEBE, Chinua. A educação de uma Criança sob o Protetorado Britânico: ensaios. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 
 
ABDALA JR., Benjamin et alii. Literatura e história: três vozes de expressão portu-
guesa. Porto Alegre: UFRGS, 1999. 
 
ABDALA JR., Benjamin. De vôos e ilhas: literatura e comunitarismos. Cotia: Ateliê 
Editorial, 2003. 
 
-------. Fronteiras múltiplas, identidades plurais: um ensaio sobre mestiçagem e hi-
bridismo cultural. São Paulo: Editora Senac, 2002. 
 
-------.Literatura, História e Política. São Paulo: Ática, 1988. 
 
ABRANCHES, Henrique. Reflexões sobre cultura Angolana. África, I, ano I, Lisboa: 
1978. 
 
AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção. São Paulo: Boitempo, 2004. 
 
-------. A Comunidade que vem. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013 
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ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico 
Sul. São Paulo: Cia das Letras, 2000. 
 
-----. Le commerce des vivants: Triaté d´Ésclaves et "Paix Lusitana" dans l´Atlantique 
Sud - XVI-XIX. Paris: Université de Paris X, 1985-1986. 
 
ALEXANDRE, Valentim. Origem do colonialismo português moderno. Lisboa: Sá 
da Costa Editora, 1979. 
 
-----. Os Sentidos do Império - Questão Nacional e Questão Colonial na Crise do 
Antigo Regime Português. Porto: Afrontamento, 1993. 
 
-----. "A África no imaginário político português, séculos XIX-XX". Penélope, 1995, 
15, 39-52. 
 
-----. Velho Brasil, Novas Áfricas: Portugal e o Império (1808-1975). Porto: Ed. 
Afrontamento, 2000. 
 
-----. "Ideologia, economia e política: a questão colonial na implantação do Estado 

Novo". Análise Social. Lisboa, ICS, vol. XXVIII, 123-124, p. 1117-1136. 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. Porto: Afronta-

mento, 1987. 

-------. A Crítica da Razão Indolente – Contra o desperdício da experiência. Porto: 

Edições Afrontamento, 2. edição, 2002. 

-------. Entre Próspero e Caliban: colonialismo, poscolonialismo e interidentidade. 

Novos Estudos, 66, 2003, p. 23-52. 

-------. Do pós-moderno ao pós-colonial e para além de um e do outro. In: A gramá-
tica do tempo: para uma nova cultura política. Porto: Afrontamento, 2006, p. 23 
– 43. 

-------. Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências. In: 
Revista Crítica de Ciências Sociais. Coimbra, n. 63, p. 237-280, out., 2002. 

-------. Pela mãe de Alice: o social e o político na pós-modernidade.São Paulo: Cor-
tez, 2006. 

-------. Para além do Pensamento Abissal: Das linhas globais a uma ecologia de 
saberes. Revista Crítica de Ciências Sociais, 78, 2007, p. 3-46. 

-----. A cruel pedagogia do vírus. Coimbra: Almedina, 2020. 

SANTOS, Boaventura de Sousa e MENESES, Maria Paula (orgs.), Epistemologias 
do Sul. Porto: Edições Afrontamento, 2009. 
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Programa  

O gênero policial, ao incorporar o inquérito como instrumento para se atingir à ver-

dade, em consonância com a ênfase conferida aos métodos de investigação pela 

modernidade, transformou-se, ao longo do tempo, numa espécie de modelo gerador 

de narrativas.  Reinventado a cada época, o gênero caracteriza-se pelo amplo po-

tencial de reprodução a partir de pequenas variações, adaptando-se bem, por exem-

plo, ao princípio da serialidade e à transposição para diferentes mídias. Afina-se as-

sim também com uma sociedade regida pela vertigem da reprodutibilidade inces-

sante, mas que não abre mão do inventário e do controle. A analogia entre o detetive 

e o voyeur, que Hitchcock já explorava no filme Janela Indiscreta (EUA, 1954), pode 

ser estendida, hoje, àquele espectador que se diverte com a indiscrição, com a pos-

sibilidade de devassar a vida privada, o cotidiano do outro, diante de uma tela de 

televisão ou de computador – as redes sociais oferecem ao detetive/voyeur um vasto 

campo de observação. No curso pretende-se discutir diferentes poéticas da investi-

gação e suas relações com as práticas paranoicas de leitura. Parte-se da premissa 

de que enigmas e complôs, a despeito da autoexposição dos indivíduos nas redes 

sociais e do aperfeiçoamento dos aparatos de vigilância, continuam a desempenhar 

um papel fundamental não só no domínio da ficção, como no da interpretação dos 

acontecimentos históricos. Como base para o desenvolvimento das questões levan-

tadas no curso, além da leitura de textos teóricos, serão analisadas em perspectiva 

comparada narrativas audiovisuais e literárias. 
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EMENTA  

O curso objetiva responder alternadamente aos desafios e interrogações do pre-

sente, investigando os códigos culturais da contemporaneidade e suas expressões 

artísticas e literárias. Será discutida criticamente a coexistência, hoje, de quadros 

conceituais distintos, de opções epistemológicas heterogêneas e de agendas polí-

cas dissonantes, testando novas racionalidades e sensibilidades na elaboração de 

saber na esfera dos estudos literários e culturais. Neste âmbito, serão avaliadas, 

ainda, apropriações de repertórios teóricos e de ferramentas metodológicas elabo-

radas em domínios diversos das humanidades, ensaiando-se cruzamentos e tro-

cas inter e transdisciplinares. 

. 

OBJETIVOS  
Estabelecer relações entre as convenções genéricas da narrativa policial e diferen-

tes regimes de estabelecimento da verdade.   

Discutir a narrativa policial como máquina de construção de sentido e de formula-

ção de inteligibilidade, considerando o ceticismo epistemológico contemporâneo.  

Refletir sobre o lugar ocupado pelas figuras do enigma e do complô na representa-

ção da realidade a partir do final do século XVIII. 

Refletir sobre a importância dos métodos investigativos para a constituição do 

campo das ciências humanas e sociais modernas.  

Reler o gênero policial como um dispositivo textual ao mesmo tempo fechado e 

aberto, que se nutre da regra e da infração da regra. 

Situar o gênero policial no contexto da invenção da vida moderna, em suas interse-

ções com o jornalismo, o folhetim e a fotografia. 

Analisar as implicações do gênero nas práticas de escritura e leitura, considerando 

a constituição da cultura de mercado e o surgimento de um novo tipo de leitor. 

Estabelecer conexões entre o gênero policial e o documentário investigativo no ci-

nema. 

Discutir o voyeurismo implícito no rompimento do pacto de respeito à privacidade, 

justificado pela dinâmica da investigação dos crimes, à luz do atual voyeurismo es-

timulado pelas redes sociais da Internet. 

Situar a narrativa policial no contexto da chamada sociedade de vigilância.  

Estabelecer relações entre o gênero policial, a leitura paranoica e a interpretação 

dos fatos históricos. 
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AVALIAÇÃO Trabalho monográfico final. 

BIBLIOGRAFIA 

PRINCIPAL 

(no máximo 5) 

 

DELEUZE, Gilles. Filosofia da Série Noir. In: A ilha deserta e outros textos. São 

Paulo: Iluminuras, 2006.  

DUBOIS, Jacques. Le roman policier ou la modernité. Paris: Armand Colin, 2005. 
FIGUEIREDO, Vera Lúcia Follain de. A ficção equilibrista: narrativa, cotidiano e po-

lítica. 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1986. 
KRACAUER, Siegfried. La novela policial: um tratado filosófico. Buenos Aires: Pai-

dós, 2010. 

MANDEL, Ernest. Delícias do crime: história social do romance policial. São Paulo: 

Busca Vida, 1988.  

PIGLIA, Ricardo. Crítica y ficción. Buenos Aires: Planeta Argentina; Seix Barral, 

2000. 
RANCIÈRE, Jacques. Partilha do sensível: estética e política. São Paulo: Ed. 34, 

2005.  

TRUFFAUT, François. Hitchcock/Truffaut. Entrevistas, edição definitiva. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2004.   

XAVIER, Ismail. O olhar e a cena. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

ARISTÓTELES. Sobre a Arte Poética. Belo Horizonte: Autêntica, 2018.  
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BORGES, Jorge Luís. A morte e a bússola. In: Ficções. Rio de Janeiro: Globo, 

1970.   

CONAN, Doyle, Arthur. Sherlock Holmes, vol. 6: Um estudo em vermelho. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2011. 

FONSECA, Rubem. Romance Negro e outras histórias. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1992. 

FRANÇA, Vera V. O “popular” na TV e a chave de leitura dos gêneros. In: GOMES, 

Itania Maria Mota (org). Televisão e realidade. Edufba: Salvador, 2009. 

FIGUEIREDO, Vera Lúcia Follain de. Os crimes do texto. Belo Horizonte: UFMG, 

2003. 

FIGUEIREDO, Vera Lúcia Follain de. Narrativas migrantes: literatura, roteiro e ci-

nema. PUC/7letras, 2010.  

GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história. São Paulo: Com-

panhia das Letras, 1989.   

HERLINGHAUS, Hermann. Narrações anacrónicas de la modernidad: melodrama 

e intermedialidad en América latina. Santiago: Cuarto Propio, 2002. 
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MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e he-

gemonia. Rio de janeiro: Editora UFRJ, 1997. 

POE, Edgar Allan. Histórias Extraordinárias de Allan Poe. São Paulo: Ediouro, 2003. 

POE, Edgar Allan. Poemas e ensaios. Posfácio: Charles Baudelaire. São Paulo: 

Globo, 2009.   

RAMOS, Fernão Pessoa (org.). Teoria contemporânea do cinema: documentário e 

narratividade ficcional. São Paulo: Senac, 2005. 

RANCIÈRE, Jacques. O fio partido: ensaios sobre a ficção moderna. São Paulo: 

Martins Fontes,2017. 

RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa. Tomo I, II e III. Campinas: Papirus, 1997. 

SEBEOK, Thomas A. Sherlock Holmes y Charles S. Peirce: el método de la investi-

gación. Buenos Aires: Paidós, 1994. 

WALSH, Rodolfo. Variações em vermelho e outros casos de Daniel Hernández. São 

Paulo: Ed.34, 2011. 

WILLIAMS, Raymond. Marxismo e literatura. Rio de Janeiro: Zahar, 1779.   

 

Filmografia: 

Janela indiscreta, Hitchcock (EUA, 1954). 

Alphaville, Godard (França, 1965) 

Twin Peaks: o Retorno, David Linch (EUA, 2017) 

O segredo dos seus olhos, Juan José Campanella (Argentina/Espanha, 

2009) 

Eva não dorme, Pablo Aguero (Argentina, 2015). 

Mandrake, série dirigida por José Henrique Fonseca (Brasil, 

2005/2007/2012). 

True detetive, série dirigida por Nic Pizzolatto (EUA, 2014). 

 

 


