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PLANO DE ENSINO 
 
 

• OBJETIVOS 

 
O curso objetiva apresentar um repertório de temas, autores e obras que proponham 

reflexões e abordagens para a interface arte/sociedade nas áreas de Ciências Sociais e 

História. Espera-se que, ao final do curso, o discente tenha uma percepção panorâmica 

e atualizada de aspectos centrais da história social da cultura e do pensamento social 

no Brasil. Para tanto, tenciona-se mobilizar referências teóricas e pesquisas empíricas 

capazes de abranger uma miríade temática, da literatura à música, das artes plásticas 

ao cinema, entre outras modalidades, linguagens e experiências artísticas, como o 

teatro brasileiro contemporâneo.    

 
• EMENTA 

 
Mimesis: representação da realidade; aggionarmentos da Escola de Frankfurt: indústria 

cultural hoje; Historiografias inglesa e francesa; Marxismo e cultura: estrutura de 

sentimentos; Cultural studies; Cultura popular: entre práticas e representações; Estética 

da recepção; Pierre Bourdieu: poder simbólico e reprodução social; Desafios do Brasil 

contemporâneo; Cultura brasileira e identidade nacional; Literatura, cinema, teatro e 

artes plásticas;  
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• CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Arte e sociedade constituem um par que vem sendo objeto de atenção nas Ciências 

Sociais brasileiras desde os anos 1940, quando o francês Roger Bastide introduziu a 

temática pelo viés sociológico nos cursos de graduação no país. Da década de 1960 

em diante, junto à estruturação da pós-graduação no país, agendas de pesquisa 

especializadas no campo da Antropologia, da Sociologia e da Historiografia vêm-se 

estabelecendo e desenvolvendo, a exemplo da proposta antropológica de Gilberto 

Velho sobre os “mundos da arte”, com inspiração na obra de Howard Becker, ainda nos 

idos de 1970. A disciplina tem um formato diacrônico e propõe uma sequência 

panorâmica, ao mesmo tempo em que enfeixa temas transversais segundo diferentes 

áreas artístico-culturais, com base na história e na realidade brasileiras ao longo dos 

séculos XX e XXI. 

    

 

Data Temas Referências 

1ª aula: 08/08 
 

Apresentação do Curso - Texto 1. “Discurso da Feira de 
Frankfurt”, de Luiz Ruffato 
 

2ª aula: 15/08 
 

- Arte e sociedade em perspectiva 
antropológica 
 
 

- Texto 2: “Mundos artísticos e 
tipos sociais”, de Gilberto Velho 
 
 

3ª aula: 22/08 Não haverá aula – Professor em congresso no exterior 
 
 

4ª aula: 29/08 
 

- Machado de Assis: crítica literária em 
perspectiva sociológica 
 

- Texto 4: “As ideias fora do 
lugar”, de Roberto Schwarz 
 
- Conto “Pai contra mãe” e filme 
“Quanto vale ou é por quilo” 
 

5ª aula: 05/09 
 

- Literatura é testemunho?  - Texto 5: “Quarto de despejo”, 
de Carolina Maria de Jesus 
 

6ª aula: 12/09 - Ficção, canção e poesia na ditadura 
militar brasileira 
 

- Texto 6: “Tudo em volta está 
deserto”, de Eduardo Jardim 
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- Filme “Palavra (en)cantada” 

7ª aula: 19/09 
 

- Limites do real e da mise-en-scène:  
a filmografia de Eduardo Coutinho 
 

- Texto 7: “Ensaios sobre o 
documentário brasileiro 
contemporâneo” 
 
- Filme: “Jogo de cena” 
 

8ª aula: 26/09 
 

- Retratos e resiliências do Brasil:  
a filmografia de Anna Muylaert  

- Texto 8: “O espaço social 
como palco de conflitos e 
tensões entre classes” 
 
- Filme: “Que horas ela volta?” 
 
 

9ª aula: 03/10  - Mulheres no samba: Dorina, Dona Ivone 
Lara e Nina Rosa 
 

- Texto 9: “Um olhar sobre as 
mulheres no samba 
contemporâneo” / “A construção 
de uma referência feminina no 
samba”/ “Eu posso falar 
qualquer coisa com essa voz” 
 

10ª aula: 10/10 
 

- A profissão do artista plástico: uma 
experiência de pesquisa em Pernambuco 
 
 

- Texto 10: “Quem se associa 
se afia”. 
 

11ª aula: 17/10 - O sujeito pós-moderno no teatro 
contemporâneo brasileiro 
 

- Texto 11: “Nós, Gritos e 
Caranguejo Overdrive”. 

Entrega de 
atividade final 
 

Via Eclass – até 31 de outubro  

 
 

• CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
- Trabalho Final: 50% 
 
- Avaliação Continuada: 50% 
 
Estão previstos dois critérios avaliativos ao longo do curso.  
 
O primeiro diz respeito à participação individual ao longo do curso e compreende uma gama 
de quesitos, tais como frequência, pontualidade, câmera ligada, interesse, intervenções 
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orais, colaborações com os debates em conjunto com a turma, postura discente, 
apresentações de textos e de seminários, entre outros elementos a serem ponderados. 
 
O segundo critério refere-se à apreensão e ao aprofundamento do conteúdo da disciplina. O 
tipo de trabalho a ser entregue será definido conforme a dinâmica das aulas, mas em 
princípio prevê-se um trabalho autoral e original, feito individualmente ou em dupla, 
decorrente de pesquisa relacionada a um autor, a uma obra ou a um tema tratado no curso. 
O formato do trabalho também é passível de definição no decorrer do semestre.  
 
A priori, entende-se que ensaios são bem-vindos, mas consideram-se também oportunas 
modalidades alternativas, como produtos audiovisuais, podcasts, cartografias, linhas do 
tempo, entrevistas de História Oral e outras maneiras de evidenciar investimento de pesquisa 
com autoria própria. 
 
Frequência mínima de 75% é obrigatória e passível de reprovação. Abonamento de faltas 
deve ser requerido e justificado na mesma semana da ausência, com apresentação de 
documentação médica comprobatória, ou justificativa plausível para a requisição.    
 
 
 
 

• BIBLIOGRAFIA SELECIONADA  
 
 
ASSIS, Machado de. “Pai contra mãe”. In: GLEDSON, John (Org.). 50 contos de Machado 
de Assis. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.   
 
BRITO NETO, José Bezerra de. Quem se associa se afia: história(s) sobre a 
profissionalização dos artistas plásticos em Pernambuco. Recife: Tese de Doutorado em 
História/UFPE, 2017. 
 
COELHO, Bruna Aparecida Gomes. “Trajetória de Dorina e seu olhar sobre as mulheres no 
samba contemporâneo”. In: MAIA, Andréa Casa Nova. (Org.). Recortes do feminino: 
Cristais da memória e história de mulheres nos arquivos do tempo. Rio de Janeiro: Telha, 
2020, v. 1, p. 341-359.  
 
COELHO, Bruna Aparecida Gomes. “Dona Ivone Lara: a construção de uma referência 
feminina no samba”. In: IMMuB. Rio de Janeiro, 2022.  
Disponível: https://immub.org/noticias/dona-ivone-lara-a-construcao-de-uma-referencia-
feminina-no-samba 
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COELHO, Bruna Aparecida Gomes. “Eu posso falar qualquer coisa com essa voz: o 
engajamento político de Nina Rosa no samba carioca”. In: MAIA, Andréa Casa Nova; 
OLIVEIRA, Dinah de (Orgs.). 1º Ciclo de Debates do IMAM [livro eletrônico]: caderno de 
resumos. Rio de Janeiro: IMAM – Laboratório de Imagem, Memória, Arte e Metrópole, 2021, 
p. 34-39.   
 
GOTHARDO, Josiane. Análise do filme Que horas ela volta? O espaço social como palco 
de conflitos e tensões entre classes. Bauru: Dissertação de Mestrado em 
Comunicação/UNESP, 2017. 
 
JARDIM, Eduardo. Tudo em volta está deserto: encontros com a literatura e a música no 
tempo da ditadura. Rio de Janeiro: Editora Bazar do Tempo, 2017. 
 
JESUS, Carolina Maria de. Quarto de despejo: diário de uma favelada. São Paulo: Ática, 
2014. 
 
MARZOCHI, Ilana Feldman. Jogos de cena: ensaios sobre o documentário brasileiro 
contemporâneo. São Paulo: Tese de Doutorado em Comunicação/ECA-USP, 2012. 
 
SCHWARZ, Robert. “As ideias fora do lugar”. In: Ao vencedor as batatas. São Paulo: 
Editora 34, 2012. 
 
SILVA, Elaine Cristina Moreira da. Nós, Gritos e Caranguejos Overdrive: o sujeito pós-
moderno na cena teatral brasileira contemporânea. Rio de Janeiro: Dissertação de Mestrado 
Profissional/FGV CPDOC, 2020. 
 
VELHO, Gilberto (Org.). “Mundos artísticos e tipos sociais”. In: Arte e sociedade: ensaios de 
sociologia da arte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1977.  
 
 

 
• FILMOGRAFIA SELECIONADA 
 
 
BIANCHI, Sérgio. Quanto vale ou é por quilo? Ficção, Brasil, 2005. 
https://www.youtube.com/watch?v=ACfdCYbyfI0 
 
COUTINHO, Eduardo. Jogo de cena. Documentário, Brasil, 2007. 
https://vimeo.com/397421046 
 
MUYLAERT, Anna. Que horas ela volta? Ficção, Brasil, 2015. 
https://www.youtube.com/watch?v=xJ40jj_uDqk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ACfdCYbyfI0
https://vimeo.com/397421046
https://www.youtube.com/watch?v=xJ40jj_uDqk
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SOLBERG, Elena. Palavra (en)cantada. Documentário, Brasil, 2008. 
 
 
 

• BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
Consultar diretamente os textos complementares no conteúdo do Eclass. 

 


