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PROPOSTA DA DISCIPLINA 

 

Disciplina: LLV7721 - Teoria Literária: Teoria da Modernidade 

Horas/aula semestral: 60h/a 

Semestre: 2019/1 

Pré-requisito: LLV7401 – Teoria Literária I 

Professor: Artur de Vargas Giorgi    

Horário: segunda-feira às 13h30min (4 aulas)  

Turma: 11428 

Espaço físico: sala 250 do bloco A do CCE (sujeito a alterações) 

 

A disciplina consistirá em explorar a ambivalência da modernidade ocidental, ou seja, a 

modernidade será considerada como crise e como crítica, ou ainda, como barbárie e como cultura. 

Estarão em jogo aspectos estéticos e políticos desse tempo que é, na verdade, carregado de 

tempos dissímeis; assim como serão destacados os produtivos pontos de contato entre distintas 

linguagens, em torno da palavra e das imagens: literatura, fotografia, cinema, gravura, pintura, 

arquitetura, música etc. Essa condição moderna será lida a partir de alguns de seus textos – por 

assim dizer – fundadores (Descartes, Kant, Marx e Engels, Poe, Baudelaire, Mallarmé, Machado, 

João do Rio etc.), mas haverá especial ênfase em seus desdobramentos teóricos e críticos, na 

Europa e na América Latina, ao longo do século XX e neste início do século XXI. 

OBJETIVOS: 

1. Estudar e discutir o conceito de modernidade e seus desdobramentos; 

2. Estudar e discutir o conceito de contemporaneidade; 

3. Discutir a ambivalência entre crítica e crise, cultura e barbárie, na modernidade e na 

contemporaneidade, por meio da análise de objetos culturais situados. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO [Haverá ajustes]: 

 

1. Textos teóricos e críticos: 

 Michel Foucault, Vigiar e punir e Em defesa da sociedade (excertos); 

 Marshall Berman, Tudo que é sólido desmancha no ar; 

 Walter Benjamin, Magia e técnica, arte e política (Obras Escolhidas); 

 Charles Baudelaire, "O pintor da vida moderna" (em A modernidade de Baudelaire); 

 Susan Buck-Morss, "Estética e anestética: o 'Ensaio sobre a obra de arte' de Walter 

Benjamin reconsiderado" (em Travessia, nº 33 – A estética do fragmento); 

 Stéphane Mallarmé, "Crise de verso"; 

 Antoine Compagnon, Os cinco paradoxos da modernidade (excertos); 

 Fredric Jameson: "A lógica cultural do capitalismo tardio" (em Pós-Modernismo – A 

lógica cultural do capitalismo tardio); 

 Georg Simmel, "As grandes cidades e a vida do espírito"; 

 Gilles Deleuze, "Post-scriptum sobre as sociedades de controle" (em Conversações); 
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 Peter Pál Pelbart, "Da claustrofobia contemporânea: sobre o fim da exterioridade no 

capitalismo tardio" (em A vertigem por um fio); 

 Giorgio Agamben: "Elogio da profanação" (em Profanações) e "O que é o 

contemporâneo?" (em Nudez). 

 Etc. 

 

2. Ficções: 

 Charles Baudelaire, As flores do mal e Slpeen de Paris; 

 Edgar Allan Poe, "O homem da multidão" (em Histórias extraordinárias); 

 João do Rio, A alma encantadora das ruas; 

 Aluísio Azevedo, O cortiço; 

 Machado de Assis, "O espelho" (em Papeis avulsos); 

 Revista Klaxon. 

 Etc. 
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