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Disciplinas oferecidas em 2021/2

Código: LIT953 - Turma: B - Nível: M/D - 60 horas - 4 Créditos
Disciplina: Seminário de Teoria da Literatura (SOBRE SONHOS E FANTASMAS – ESTUDO TEÓRICO SOBRE OS LIMITES
DO EU (SELF))
Área de Concentração: Teoria da Literatura e Literatura Comparada
Professor(es): ALINE MAGALHÃES PINTO

Ementa:
O mundo moderno é aquele em que o pensamento humano lida com a exploração incontornável da subjetividade, movimento em
que o sujeito  experimenta a si  mesmo em suas operações tornando inevitável  a  imbricação do reflexivo e do expressivo.  Nesse
mundo, o indivíduo, com suas forças, desejos e gostos específicos, assume-se como instância de realização da autoconsciência e a
personalidade individual se torna uma categoria social, transformando-se na maneira de se pensar a respeito do sentido da vida
humana.
Nesse curso,faremos uma problematização teórica acerca da literatura escrita em primeira pessoa, partindo do eu tematizado pelo
cogito cartesiano e indo em direção às bordas do self.

Programa:
O curso visa analisar e debater, do ponto de vista teórico, uma questão recorrente nos Estudos Literários e nas áreas da Teoria e
Literatura Comparada: as formas de delimitação e constituição do eu (self) nas diferentes formações discursivas que compõem o
âmbito literário. Os investimentos analíticos tendem a por um lado, 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; e por outro, anunciar uma autoficcionalização do sujeito da enunciação. Para problematizar ambas as vias, o
curso toma como ponto de partida a configuração do Eu em sua plasticidade temporal e em seu acontecer espacial. E propõe a
leitura atenta de conjunto de textos teóricos que permitem um entendimento mais nuançado e rigoroso de questões que envolvem
a reflexão acerca da estrutura da experiência disparada pelo movimento de tomar a si como objeto do escrever. A proposta é
explorar essa experiência por suas bordas: o material psíquico que assinala, na escrita, a dinâmica desviante-reordenadora do
desejo e oferece um caminho que permite explorar as múltiplas temporalidades síncronas da experiência que entrecruza
subjetividade e interioridade. O curso pretende interrogar e historicizar essa relação, seu nicho epistêmico e a contingência em que
a mão-que-escreve sobre si está mergulhada ao produzir seus artefatos discursivos, mobilizando para isso memória, afetos e
imaginação. Ao buscar entrelaçar a configuração do eu (self) à estado de pré-reflexividade que demanda identificação à
imaginação, estaremos mais próximos de compreender a capacidade humana de efetuar transformações- transgressões nas
formas de determinação do princípio de realidade?
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