
                                                                        
 

 Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos Literários  
Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais  

Av. Antônio Carlos, 6.627 - Campus Pampulha - 31270-901 - Belo Horizonte, MG  
Telefone (31) 3409-5112 - www.poslit.letras.ufmg.br - e-mail: poslit@letras.ufmg.br 

 

Código: LIT816 - Turma: A1 - Nível: M/D - 60 horas - 4 Créditos 
Disciplina: Seminário de Literatura Comparada (Walter Benjamin e a modernidade) 
Professor(es): Georg Otte 
 
Ementa:  
Walter Benjamin é considerado um dos analistas mais importantes da modernidade. O estudo dos seus textos 
"clássicos" terá como objetivo esclarecer suas ideias em torno do narrador pré-moderno e da reprodutibilidade 
técnica na esteira da industrialização como fenômeno próprio do moderno. A relação de Benjamin com a 
modernidade, no entanto, é ambígua: oscilando entre o rompimento com a tradição quando defende "o fim da 
aura" e seu resgate via rememoração, entre a superação de mitos e a criação de novos mitos, ele procura uma 
"terceira via" em suas teses sobre o conceito de história. Sempre em contato estreito com a criação literária do seu 
tempo (Kafka, Proust, Brecht e muitos outros), a modernidade segundo Benjamin pouco tem a ver com as 
conquistas civilizatórias e tecnológicas da modernidade iluminista, decorrente do racionalismo cartesiano; muito 
pelo contrário: inspirado pela obra de Baudelaire, Benjamin se revela como pensador de uma outra modernidade, 
preocupada com os "restos" da civilização e os estragos causados pelo progresso tecnológico. 
 
Programa:  
O Programa consistirá na leitura ("close reading") de textos contidos nas Obras escolhidas, vol. I (8ª edição 
revisada!) e vol. III e pelos conjuntos temáticos "K" até "N" das Passagens. O detalhamento será feito na primeira 
aula, levando em consideração as preferências dos participantes. 
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