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Proposta:  

No contexto contemporâneo, em que a descrença na racionalidade parece ser 

preponderante em toda a cutura ocidental, as ideias em torno do neobarroco 

parecem ganhar força e a cultura latino-americana assume uma posição 

privilegiada por fundar-se através da constante mediação de contradições.  

No âmbito literário, o Brasil produziu escritores como Guimaraes Rosa e 

Clarice Lispector que reiventam a língua portuguesa através do excesso e do 

ornamento de forma que podem ser facilmente compreendidos a partir do 

neobarroco.  

A disciplina se propõe a investigar o neobarroco como categoria de análise e 

testar sua adequação aos mais diversos artefastos cuturais.  

Que traços vem a tona qundo se usa o conceito de neobarroco?  Qual a eficácia 

e a funcionalidade do conceito quando comparado com outros operadores de 

leitura? Como se difereciam neobarroco e pós-moderno? São algumas das 

questões ue perspassam a presente proposta e para as quais buscaremos 

respostas ao longo da disciplina.  

 

Avaliação 

Frequência, pontualidade, participação. 

Seminário 20 % 

Monografia final sobre tema escolhido pela (o) aluna (o) com aprovação da 

professora  80% 
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Os artefatos culturais: obras literárias, espetáculos, filmes, álbuns, etc a 
serem abordados serão escolhidos ao longo da disciplina.  
 
 

 

 


