
14.22 Interpretações do Brasil 

 

14.22.1 Ementa  

 

O pensamento social brasileiro e seus “clássicos”. Principais intérpretes da 

formação da sociedade brasileira e suas filiações teóricas. Identidade nacional: 

o Brasil através das artes. Literatura, cinema e pintura: projeções do real e do 

ficcional. Raça, gênero e classe na conformação histórica do país.  

  

14.22.2 Objetivos  

 

O objetivo principal do curso é apresentar aos alunos obras clássicas que 

discutem as características e a singularidade da sociedade brasileira, analisando 

suas diferenças, suas divergências, seus pontos de encontro e de eventual 

consenso. A partir da leitura de autores fundamentais do pensamento social 

brasileiro do século XX, serão discutidos temas como a formação social 

brasileira, as identidades étnicas, regionais e nacionais, bem como as 

peculiaridades da estrutura social e política do país. Além disto, objetiva-se 

estabelecer ligações entre essas obras ensaísticas e a produção artística 

nacional – literária, cinematográfica e musical – nos séculos XX e XXI. 
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