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Ementa:  
O curso tem como objetivo refletir sobre as concepções de natureza presentes em obras literárias e visuais, 
considerando tanto a imaginação utópica que a ela se refere quanto a noção de natureza como paisagem dilapidada 
ou espaço de violência e trauma. Tendo em vista que a natureza enquanto ruína remete não só ao imaginário 
romântico, mas também às ruínas ecológicas da modernidade, se discutirá como a literatura e as artes visuais expõem 
e problematizam o desaparecimento e a dilapidação da paisagem natural ao mesmo tempo em que desencadeiam 
processos de rememoração em torno do espaço perdido. Nesse sentido, também serão tratadas categorias 
relacionadas à memória – tais como arquivo, lugar de memória, memória coletiva, individual e cultural −, assim 
como os conceitos de esquecimento e apagamento. Desde uma abordagem transdisciplinar que irá conjugar os 
Estudos Literários e os Visuais com outras áreas do conhecimento − em especial com a Antropologia, a Geografia 
e a Filosofia −, as reflexões buscarão se concentrar nas implicações da dilapidação do meio ambiente para a 
literatura, as artes e o pensamento crítico no Brasil e na América Latina. 
 

Programa:  
- Concepções de natureza: uma abordagem teórico-filosófica 
- A imaginação utópica em torno da natureza  
- A natureza nos relatos de viajantes: entre imaginação utópica e aproximação ao real 
- A floresta como espaço violentado ou espaço de violência 
- Memória e esquecimento na literatura e nas artes: conceitos 
- Imagens da natureza como ruína: distopias 
- Memórias e imagens da natureza perdida (reflexão teórica e trabalho de campo)  
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