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Disciplinas oferecidas no 2º semestre de 2018 
 
Código: LIT816 - Turma: U - Nível: M/D - 60 horas - 4 Créditos 
Disciplina: Seminário de literatura comparada (Autorreferência e autorreflexividade - possibilidades e 
limites da Escrita de si ) 
Professor(es): Aline Magalhães Pinto 
 
Ementa:  
No interior do campo da literatura comparada, a escrita autorrefencial ou escrita de si (Self-writing) vêm atraindo a 
atenção de muitos pesquisadores, interessados em perscrutar na intimidade e na memória individual os processos 
sociais, culturais, políticos e discursivos que movimentam a conformação do indivíduo moderno e a historicidade 
de sua relação com a sociedade. Além disso, a relação entre discurso autorreferencial e a criação literária conforma 
uma nebulosa sobre a qual abre-se uma vasta arena de interrogação teórica que pode ser entendida a partir do arco 
que se forma entre duas posições: a) a que visa à exploração das possibilidades de uma "autoficção", como texto 
híbrido entre autobiografia e ficção, que se instaura enquanto performance; b) a que busca entender que  a formação 
discursiva que se engendra a partir da escrita de si não se deixa reduzir à a fatalidade de um eu ficcional que se 
expressa numa "literatura", projetando-a em direção à problemática filosófica da subjetivação e da intencionalidade 
reflexiva da consciência. A proposta do curso consiste em tematizar teoricamente, no marco temporal dos séculos 
XIX, XX e XXI, essas duas disposições intelectuais. 
 
 
Programa:  
1.Bases e fundamentos: recusa a uma concepção substancialista de sujeito - intenção e gesto do pensamento 
ocidental que, desde o final do século XIX, em formulações críticas variantes entre si (Nietzsche, Freud, Husserl, 
Heidegger, Wittgenstein) apontam tanto para a íntima solidariedade entre subjetividade e objetividade quanto para 
o caráter não transparente da linguagem. 
2.Guinada Subjetiva: "Contemporânea do que se chamou nos anos 1970 e 1980 de guinada linguística ou muitas 
vezes acompanhando-a com sua sombra, impôs-se a guinada subjetiva" (Sarlo, B. 2007, p. 18). Isso é, sob o impacto 
da "morte do homem" e do linguistic turn, o âmbito da vivência individual torna-se intelectualmente estimulante. 
Entretanto, a vida do indivíduo passa a despertar um interesse distinto daquele que mobilizou a factura de biografias 
e autobiografias no século XIX. Trata-se agora de ver no conjunto das vivências e nos registros produzidos, um 
estoque de possibilidades a serem analisadas e elaboradas no sentido de entender como e se é possível, para nós, a 
auto-constituição de uma forma autónoma. 
3.Performance x reflexividade: a "onda biográfica" e a insistência nas "vidas reais", a perscrutação da vida íntima, 
a obsessão pela veracidade do testemunho, apontam e conduzem à complexificação do campo da subjetividade 
moderna. O impacto desse movimento de visibilidade do privado ressoa tanto como embaralhamento performático 
das noções de público, de privacidade e de intimidade, quanto como uma intensificação da potência de 
autorreflexividade embutida nas estratégias de autorrepresentação. 
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