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PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão sol ici tadas  aos  estudantes  e qual  carga  horária  será  
computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada por sua presença nas atividades  s íncronas , 
mas  s im pela  efetiva  rea l i zação das  atividades  propostas . 

 

Nome da Unidade Curricular:   
6315 – Conceitos Fundamentais de Teoria Li terária (UCCF) 

 

Carga horária total da UC:  

 Horas já  ministradas presencialmente (de 02/03 a  13/03/2020): 8h 

 Horas a  serem ministradas em ADE (de 03/08 a  19/10/2020): 52h 

Professor(a) Responsável: Marcelo Moreschi (m.moreschi@gmail.com) 

Monitoras: Bruna Oliveira e Damali Moreira (conceitos.teorialiteraria2020@gmail.com)  

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1 

Conteúdo programático: 
 

Bloco I – Noção/conceito de representação/mimese 
 

a ) Platão e Aristóteles 
Platão, A república (sobretudo livros 2 [a  partir de 372c], 3, 7 e 10) 
Aris tóteles, Poética 

 
b) Apropriações, reformulações e críticas da noção de representação/mimese I 
Horácio, Arte Poética 
Batteux, As belas-artes reduzidas a um mesmo princípio [Excertos: Parte I, caps 1-5; Parte III, caps 1-3] 
 
c) Apropriações, reformulações e críticas da noção de representação/mimese II 
Goethe, “Imitação simples da natureza, maneira e estilo” 
Wordsworth, Prefácio a  Lyrical Ballads 

Malevich, “Suprematismo” 
 
d) Apropriações, reformulações e críticas da noção de re presentação/mimese III 
Iser, “O jogo do texto” 
Costa  Lima, “Representação social e mímesis” 
 
Bloco II – Noções de estética: belo/sublime 

 
Longino, Do sublime 
Burke, Uma investigação filosófica sobre a origem do belo e do sublime  

Kant, Crítica da faculdade do juízo [§23 (sobretudo), §27, §29]  
Lyotard, O inumano [sobretudo “O sublime e a vanguarda” e “Após o sublime, estado da estética”]  

 
Bloco III – Noções de autonomia, vanguarda e engajamento 
 

Bourdieu, “A conquista da autonomia” [in As regras da arte] 
Bürger, Teoria da vanguarda [sobretudo caps. 1-4] 
Groys , “Universalismo fraco”  
Sartre, Que é a literatura? 
Groys , “Na mira da teoria”, “Sobre o ativismo artístico” 

 

Metodologia de Ensino:  

 Atividades Síncronas: 

mailto:m.moreschi@gmail.com
mailto:conceitos.teorialiteraria2020@gmail.com
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Observação: devem ocorrer no mesmo dia da semana previsto na grade presencial 
Videoconferência via Google Meet nos dias de aula (14:30 para o vespertino / 19:30 para  o noturno) de 1h -1h30 de duração. A 
presença é obrigatória e será verificada automaticamente (ausências deverão ser justificadas à  monitoria). Para o conteúdo a  ser 

discutido em cada encontro, v. cronograma. 
 

 Atividades Assíncronas: 
- Lei tura dos textos (disponíveis no Google Drive) 
- Escuta  de áudios de apresentação dos textos (30min-1h, estarão disponíveis semanalmente no Google Classroom) 

- Escri ta  semanal de um diário de leitura (v. Metodologia de avaliação) a ser desenvolvido durante o curso (via Google Classroom ou 
email) 

 

Metodologia de Avaliação:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
- Presença e participação nas videoconferências 
- Diário de leitura (registro semanal, de 1 a  2 páginas, mais ou menos informal, das leituras – experiência e dificuldades com os 

textos , conceitos principais, dúvidas, questões para discussão, relação com outros textos d o curso ou com outras leituras) 
 

Bibliografia 
 
(inclui bibliografia complementar) 
 
ABRAMS, M. H. O espelho e a lâmpada: teoria romântica e tradição crítica . São Paulo: Ed. Unesp, 2010.     
ARISTÓTELES; HORÁCIO; LONGINO. A poética clássica. São Paulo: Cultrix, 1995. 
BAUMGARTEN, A. G. [excerto de] Estética. In: Rodrigo Duarte [org], O belo autônomo – textos clássicos de estética. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2013. 
BARTHES, R. A câmara clara. RJ: Nova Fronteira, 1984. 
BATTEUX, Charles. As belas artes reduzidas a um mesmo princípio. São Paulo: Humanitas/ Imprensa oficial do Estado, 
2009. 
BOURDIEU, Pierre. “A conquista da autonomia”, in: As regras da arte. Gênese e estrutura do campo literário . São Paulo: 
Companhia das Letras, 1996. 
BÜRGER, Peter. “Sobre o problema da autonomia da arte na sociedade burguesa” e “Vanguarda e engajamento”, in: 
Teoria da vanguarda. São Paulo: Cosac Naify, 2008. 
BURKE, Edmund. Uma investigação filosófica sobre a origem de nossas ideias do sublime e do belo . Campinas: Papirus, 
1993. 
COSTA LIMA, Luiz. “A ‘beleza livre’ e a arte não-figurativa”. Pandemonium Germanicum 8 (2004): 75-119 
CULLER, Jonathan. Teoria literária. Uma introdução. São Paulo: Beca Produções Culturais, 1999. 
FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
GOETHE, J. W. Escritos sobre arte. São Paulo: Humanitas, 2005. 
GONÇALVES, Márcia C. F. “A recusa da teoria da mimesis pelas teorias estéticas na virada dos séculos XVIII e XIX e 
suas consequências”, in: DUARTE, Rodrigo e FIGUEIREDO, Virgin ia (orgs.). Mimesis e expressão. Belo Horizonte: 
Editora da UFMG, 2001. 
GROYS, Boris. “O universalismo fraco”. Serrote, 9, nov 2011; “Google: palavras para além da gramática”. Sopro 88, abr 
2013 
HALLIWELL, S. The Aesthetics of Mimesis: Ancient Texts and Modern Problems. Princeton UP, 2002. 
ISER, W. “O jogo do texto”. In: Luiz Costa Lima (org.), A literatura e o leitor. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 
KANT, I. [Excerto de] Crítica da faculdade do juízo. In: Rodrigo Duarte [org], O belo autônomo – textos clássicos de 
estética. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. 
LEAR, Jonathan. “Catharsis” e “Inside and outside the Republic”, in: Open minded: working out the logic of the soul . 
Harvard UP, 1998. 
LYOTARD, Jean-François. “O sublime e a vanguarda” e “Após o sublime, estado de estética”, in: O inumano. 
Considerações sobre o tempo. Lisboa: Editorial Estampa, 1997. 
PLATÃO. A república. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
_____    . O banquete. São Paulo: Nova Cultural, 1987. 
RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível. São Paulo: 34 editora, 2005. 
SARTRE, Jean-Paul. Que é a literatura? São Paulo: Ática, 1993. 
SCHILLER, Friedrich. “O belo da arte”, in: Kallias ou sobre a beleza. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. 
_______     . “Sobre o sublime”, in: Do sublime ao trágico. Organização Pedro Süssekind. Tradução e ensaios Pedro 
Süssekind e Vladimir Vieira. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011. 
WORDSWORTH., W. Prefácio a Lyrical Ballads. In: Wordsworth, Peacock, Shelley, orgs: Alcinda Pinheiro de Souza e 
João Ferreira Duarte. Poética romântica inglesa. Lisboa: Copimat, 1985. 
 
Godard, Alphaville (1965, filme, 99min) 
Sloterdijk, “Platão”, “Aristóteles” [in Temperamentos filosóficos] 
Benedito Nunes, [“Introdução” à República] 
Lear, “Inside and outside the Republic”, “Catharsis” [in Open Minded] 
Halliwell, The Aesthetics of Mimesis 
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Halliwell, The Poetics of Aristotle: Translation and Commentary 
 
 

 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020  

Opção de organização semanal 

NB.: Em todas as semanas: videoconferência (1h-1h30), escuta de áudio (30min-1hmin), leitura dos textos (variável) e diário de 
leitura (variável), totalizando aproximadamente 5h semanais (v. metodologia) 

Semanas Atividades e carga horária  
Horas 

/semana 

4/8 
Bloco I: noções de mimese/mímesis 
Retomada do curso, retomada da discussão da República de Platão (livros 2, 3, 7 e, 
sobretudo, 10*) 

± 5h 

11/08 Aris tóteles, Poética. Visão geral, com atenção às seções 1-4, 6*, 7-9, 11 e 14 ± 5h 

18/08 

Apropriações, reformulações e críticas da noção de mimese I 
Horácio, Arte Poética 
Batteux, As belas-artes reduzidas a um mesmo princípio [Excertos: Parte I, caps 1-5; Parte III, 

caps  1-3] 

± 5h 

25/08 

Apropriações, reformulações e críticas da noção de mimese II 

Goethe, “Imitação simples da natureza, maneira e estilo” 
Wordsworth, Prefácio a  Lyrical Ballads 
Malevich, “Suprematismo” 

± 5h 

1/09 
Apropriações, reformulações e críticas da noção de mimese III 
Iser, “O jogo do texto” 

Costa  Lima, “Representação social e mímesis  

± 5h 

8/09 

Bloco II: noções de estética, belo e sublime 
Belo e sublime: fontes antigas e reformulações modernas e contemporâneas I  

Longino, Do sublime [excerto] 
Burke, Uma investigação filosófica sobre a origem do belo e do sublime [Excertos : pp. 41-61; 

132-137; 168-181] 

± 5h 

15/09 
Belo e sublime: fontes antigas e reformulações modernas e contemporâneas II 
Burke, Uma investigação filosófica sobre a origem do belo e do sublime [cont] 
Schi ller, “Sobre o sublime” 

± 5h 

22/09 
Belo e sublime: fontes antigas e reformulações modernas e contemporâneas III  
Schi ller, “Sobre o sublime” [cont.] 
Lyotard, “O sublime e a vanguarda”, “Após o sublime, estado da estética” 

± 5h 

29/10 

Bloco III: Autonomia e vanguarda 

Bourdieu. “A conquista da autonomia”  
Apoio/complementar 
B. Nauman, Antro/Socio (Rinde encarando a câmera, vídeoinstalação, registro) 
https ://youtu.be/VD7U5mcEepU 
J. Beyus , Como explicar quadros para uma lebre morta (1965 registro de performance) 
https ://youtu.be/t0Rz8EcAeg8 https://youtu.be/k-qxYxB_m5o 

± 5h 

6/10 
Bürger, Teoria da vanguarda (caps . 1, 2, 3 e 4) 

Groys , “Universalismo fraco” 
± 5h 

13/10 Sartre, Que é a literatura / Encerramento ± 5h 

Total de horas em ADE 52h* 

19/10/2020 - Prazo fina l  para  preenchimento da  pasta  verde. 

 

*Observação: o número de horas indicado refere-se a um exemplo de Unidade Curricular de 60h, com duas aulas presenciais (8h) 

cumpridas antes da suspensão do calendário acadêmico em 16/03/2020. 
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