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I – Proposta:  

A disciplina explora a relação entre cultura e realidade brasileira contemporânea. Para 

tanto, examina-se a produção artístico-cultural nacional, com a proposição de um 

diálogo/tensionamento com o contexto sociocultural e político-econômico mais amplo. 

Parte-se da premissa que a atividade artística não apenas espelha a realidade, como 

também projeta, engendra e cristaliza representações dessa mesma cultura. Tais 

projeções e cristalizações, sempre dialógicas, podem ter conteúdos realistas, futuristas, 

utópicos, distópicos, escatológicos ou retrospectivos. Arte e realidade se influenciam 

mutuamente, promovendo modificações, reelaborações e recriações ativas. As 

narrativas artísticas e culturalistas são aqui pensadas em paralelo à formação do campo 

das Ciências Sociais brasileiras, uma vez que, na diacronia, ambos os domínios são 

capazes seja de revelar, de categorizar e de fabular o real e a vida cotidiana.  

 

II - Objetivos: 

O curso objetiva apresentar aos alunos do Mestrado Profissional uma compreensão 

crítica das supostas “singularidades nacionais” e um enfrentamento reflexivo dos dilemas 

de formação da sociedade brasileira, tendo por suporte o material artístico haurido do 

teatro, da literatura, do cinema, dos museus e das artes em geral. À luz dos debates 

culturais e artísticos da contemporaneidade, intenta-se examinar os aspectos 

socioantropológicos e político-institucionais do Estado-nação e os caminhos e 

descaminhos da conformação da assim chamada brasilidade, ao longo do século XX e na 

virada para o XXI. Objetiva-se debater os fundamentos, entre outras problemáticas, da 

miscigenação e de sua resiliência escravagista, da modernização conservadora e de sua 



industrialização tardia, da cultura de massas e de seus efeitos sobre as políticas culturais 

contemporâneas. 

 

III – Conteúdo Programático: 

O curso parte da leitura crítica de obras consideradas canônicas da assim chamada 

“cultura brasileira” e baseia-se em discussões caras à tradição do pensamento social no 

Brasil. Exploram-se os repertórios identitários da formação do Brasil , tais como a herança 

ibérica, as relações raciais e o processo de modernização. Testam-se os limites e alcances 

dos dualismos constitutivos do país, a partir de oposições binárias que devem não só ser 

compreendidas em sua gênese como desconstruídas, diluídas e/ou superadas no 

horizonte do conhecimento científico: tradição-modernidade, rural-urbano, região-

nação, centro-periferia, classe-povo, raça-cultura, transformação-conservação, ciência-

ideologia, ensaio-monografia, Estado-sociedade civil, liberalismo-estatismo, igualdade-

hierarquia, democracia-ditadura, cidadania-autoritarismo, reforma-revolução, cultura 

popular-indústria cultural.        

 

IV – Bibliografia básica: 

AZEVEDO, Fernando de. A cultura brasileira. São Paulo: EDUSP, 2010. 

DUBAR, Claude. A crise das identidades: a interpretação de uma mutação. São Paulo: 

Editora EDUSP, 2009. 

CEVASCO, Maria Elisa. Dez lições sobre estudos culturais. São Paulo: Boitempo Editorial, 

2003. 

EAGLETON, Terry. A ideia de cultura. São Paulo: Editora UNESP, 2011. 

GIDDENS, Anthony. A constituição da sociedade. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2009. 

LEPENIES, Wolf. As três culturas. São Paulo: EDUSP, 1996. 

LIPOVETSKY, Giles; SERROY, Jean. A cultura-mundo: resposta a uma sociedade 

desorientada. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 

WILLIAMS, Raymond. Cultura e materialismo. São Paulo: Editora da UNESP, 2011. 

 


