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DISCIPLINA NOME
TL108-B Introdução à Literatura e Cultura Brasileira

HORAS SEMANAIS
Teóricas Práticas Laboratório Orientação Distância Estudo em Casa Sala de Aula
2 0 0 2 0 0 2
Nº semanas Carga horária total Créditos Exame Frequência Aprovação
15 60 4 N 75 N

Ementa:
Apresentação aos alunos ingressantes do campo de pesquisa em literatura e cultura brasileira. Análise de textos
literários e/ou ensaísticos que possibilitem a reflexão sobre modelos de ensino de literatura e cultura brasileiras.

Objetivos:
Formação de um repertório de produções (literárias, cinematográficas, ensaísticas) seminais dos séculos XIX, XX
e XXI.
Problematização da noção de cultura e da ideia de cultura nacional.
Questionamento de tipos e estereótipos entendidos como típicos do Brasil e/ou dos brasileiros.

Programa:
Este curso articulará objetivos diversos. Partiremos da discussão da noção de cultura e da crítica à ideia de uma
cultura nacional, brasileira. Em seguida, discutiremos uma série de obras (literárias, cinematográficas, musicais,
críticas) que exploram em diferentes contextos históricos e culturais a existência de uma brasilidade, de tipos e
problemáticas nacionais (o malandro, o índio, o sertanejo, a migração, a favela, a violência). Ao lermos essas
obras, buscaremos: 1) fornecer um repertório de produções artísticas e críticas seminais produzidas no Brasil, nos
séculos XIX, XX e XXI; 2) problematizar a construção de tipos e estereótipos e valorizar produções que
trabalham com tensões e negociações entre grupos sociais e culturas diversas, integrantes e constitutivos do que
chamamos de nacional; 3) questionar se ainda é possível pensar hoje - momento marcado pelo avanço da
globalização e pela desconstrução da ideia de nacional - em produções reveladoras de uma certa imagem de
Brasil.

Bibliografia:
I-Juca-Pirama, de Gonçalves Dias
O caso da vara, de Machado de Assis
Malagueta, Perus e Bacanaço, de João Antônio**
A hora da estrela, de Clarice Lispector**
Vidas secas, de Graciliano Ramos**
Graciliano Ramos, de João Cabral de Melo Neto
Sagarana, de Guimarães Rosa**
Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus**
Dialética da malandragem, de Antonio Candido¬**
Comunidades imaginadas, de Benedict Anderson
Tal Brasil, qual romance?, de Flora Süssekind
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Estrangeiros libertos no Brasil e brasileiros em Lagos, de Manuela Carneiro da Cunha. Tese (livre-docência) -
Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 1984.

Filmografia básica*
Vidas secas, dirigido por Nelson Pereira dos Santos (1963)
Deus e o diabo na terra do sol, dirigido por Glauber Rocha (1964)
Teodorico, o imperador do sertão, dirigido por Eduardo Coutinho (1978)
Eu, Tu, Eles, dirigido por Andrucha Waddington (2000)
Boi Neon, dirigido por Gabriel Mascaro (2015)

* Cortes e acréscimos poderão ser realizados ao longo do semestre
** Textos que devem ser lidos antes do início das aulas

Critérios de Avaliação:
Os alunos serão avaliados com uma série produções escritas individuais, realizadas ao longo do semestre, e com
um trabalho final em grupo. Presença e participação em sala de aula serão levadas em consideração na definição
da nota final. A presença será exigida de acordo com a legislação vigente.

Observações:

ASSINATURAS:

Daniela Birman
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