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Universidade de Brasília – Instituto de Letras 
Departamento de Teoria Literária e Literaturas 
Oferta de Disciplina 
 

 

 

 

Disciplinas 

 
Modernidade e Pós-Modernidade (TEL) 
Tópicos Especiais em Poéticas Contemporâneas 2 (VIS) 
 

Professor 

 
Profª. Drª. Danielle Cohen-Levinas  
(Université Paris IV-Sorbonne) 

 

Curso 

 
A FILOSOFIA SOB O RISCO DA LITERATURA 

 

Linha de Pesquisa 
 
TODAS 
 

Projeto de 
Pesquisa 

Escola de Altos Estudos da CAPES 

Código 
 
341932 (TEL) – 343374 (VIS) 
 

Horário  

 
De 03/12 a 06/12, manhã e tarde (ministrado pela professora parisiense) 
 
Dias 08, 15 e 22 de novembro (curso preparatório sobre a bibliografia 
teórica e literária básica, ministrado por Piero Eyben (IL-TEL) e Nivalda 
Assunção (IdA-VIS), de Brasília, e João Camillo Penna e Alberto Pucheu 
(UFRJ), do Rio de Janeiro), sextas-feiras. 
 

Ementa descritiva 

 
Este programa se apresenta na forma de seis cursos que tentarão abordar 
a questão da irredutibilidade literária em face do maciço filosófico. Desde a 
ideia de Nietzsche segundo a qual o drama filosófico, ou seja, esse de 
Platão, não leva em conta nem a tragédia, nem a comédia, mas o gênero 
épico de acordo com o modelo homérico, vamos analisar o estatuto e a 
função da narrativa e do relato no cerne da filosofema, e ver como o 
relato, especialmente no século XX, trabalha o conceito, dando-lhe assim 
um novo fôlego, uma nova vitalidade. A literatura foi um lugar de invenção 
de novas línguas e novos idiomas, um lugar que permitiu a filosofia se 
renovar e se abrir ao que poderia ser chamado de uma dimensão de 
interpelação. Como sair da tradição romântica que quer que a Vorstellung 
(representação) seja perfeitamente distinta do Begriff (conceito)? 
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Nós faremos uma seleção de textos, autores e filósofos desde os quais a 
questão do “risco” está sensível e veremos como o atrito entre a literatura 
e a filosofia permite, tanto à literatura quanto à filosofia, entrelaçar 
registros de línguas, de preocupações, registros que têm por objeto as 
questões dos testemunhos, da responsabilidade, da ética, da política, da 
comunidade. Em que a ficção diz a verdade e sobre o que ela a diz? Em 
que sentido a filosofia representa uma ficção, a desconstrói no ponto de 
tornar-se uma ficção especulativa? A significação narrativa pode tornar-se 
um modelo para a significância ética? 
 
Vamos buscar os textos de Walter Benjamin (Infâncias berlinenses e O 
narrador), os ensaios de Maurice Blanchot sobre Proust e Kafka, os textos 
de Derrida sobre Joyce, Rousseau, Santo Agostinho (Circonfessions), 
bem como livros, Políticas da amizade e Paixões da literatura; os textos de 
Levinas sobre alguns escritores, sobretudo Proust, a literatura russa e o 
comentário sobre La folie du jour de Blanchot e os textos de Bataille. 
Também vamos trabalhar na obra de Philippe Lacoue-Labarthe e Jean-
Luc Nancy, O Absoluto Literário. 
 

Programa 

 
(01) Introdução geral, do relato ao conceito:  

um desafio ao pensamento no século XX; 
 

(02) Experiência e temporalidade:  
Benjamin, Blanchot e Levinas leitor de Proust; 
 

(03) O tempo do relato:  
de Walter Benjamin a Jacques Derrida, a invenção de um idioma; 
 

(04) Uma metafísica da animalidade:  
Kafka, uma interpelação para a filosofia; 
 

(05) A comunidade dos escritores:  
a herança do romantismo alemão em Blanchot e Bataille; 
 

(06) Espectros da literatura:  
as línguas de Derrida. 

 

Avaliação 

 
01. Presença e participação nas atividades da semana com Danielle 

Cohen-Levinas (50%); 
 

02. Ensaio ou artigo apresentado sobre um dos tópicos (50%). 
 

Bibliografia  

 
AGOSTINHO, Santo. 
 

Confissões. 
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BATAILLE, Georges. 
 

A história do olho. 
A parte maldita. 
O erotismo. 

 
BENJAMIN, Walter. 
 

Obras escolhidas I – magia e técnica, arte e política. 
O anjo da história. 
Origem do drama trágico alemão. 
Escritos sobre mito e linguagem. 
Obras escolhidas II – rua de mão única. 
Ensaios reunidos – escritos sobre Goethe. 
Rua de Mão Única – Infância Berlinense – 1900/1903. 
Conceito de crítica de arte no romantismo alemão. 
Imagens do Pensamento. 
Passagens. 

 
BLANCHOT, Maurice.  
 

O espaço literário. 
A parte do fogo. 
Uma voz vinda de outro lugar. 
De Kafka a Kafka. 
A conversa infinita 1 
A conversa infinita 2 
A conversa infinita 3 
Depois do golpe. 
A loucura do dia. 

 
DERRIDA, Jacques. 
 

A escritura e a diferença. 
A farmácia de Platão. 
O animal que logo sou. 
Gramatologia. 
Pensar em não ver. 
Esporas – estilos de Nietzsche. 
De qual amanhã... 
Adeus a Emmanuel Levinas. 
Força de lei. 
Memória de cego. 
O olho da Universidade. 
A universidade sem condição. 
Da hospitalidade. 
Políticas da amizade. 
Cartão-postal. 
Circonfissão. 
Morada. 
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JOYCE, James. 
 
Ulysses. 
Finnegans Wake (5 v.). 
Panaroma de Finnegans Wake. 
Cartas a Nora. 
Epifanias. 
Um retrato do artista quando jovem. 
Dublinenses. 
Stephen Herói. 

 
KAFKA, Franz. 
 

O processo. 
O castelo. 
A metamorfose. 
Carta ao pai. 
O artista da fome. 
O veredicto. 
Narrativas do espólio. 
Um médico rural. 
Na colônia penal. 
Diários 
Desaparecido ou América. 

 
LEVINAS, Emmanuel. 
 

Totalidade e infinito. 
Humanismo do outro homem. 
Entre nós. 
Do sagrado ao santo. 
Descobrindo a existência. 
Quatro leituras tamúldicas. 
De deus que vem a ideia. 
Novas interpretações talmúdicas. 

 
NANCY, Jean-Luc; LACOUE-LABARTHE, Philippe. 
 

L’absolu littéraire. 
 
PROUST, Marcel. 
 

No caminho de Swann. 
À sombra das raparigas em flor. 
O caminho de Guermantes. 
Sodoma e Gomorra. 
A prisioneira. 
A fugitiva. 
O tempo redescoberto. 
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Observações 

 
A Escola de Altos Estudos é uma iniciativa da CAPES para fomentar a 
cooperação acadêmica e o intercâmbio internacional em cursos e 
programas de pós-graduação stricto sensu de mestrado, doutorado e pós-
doutorado. Seu objetivo é trazer professores e pesquisadores estrangeiros 
de elevado conceito internacional para a realização de cursos 
monográficos, a fim de fortalecer, ampliar e qualificar os programas de 
pós-graduação de instituições brasileiras. 
 
A profª. Danielle Cohen-Levinas é antiga aluna do Conservatoire National 
Supérieur de Musique, da École Normale Supérieure de musique e da 
Université Paris IV e Paris I Sorbonne, Danielle Cohen-Levinas é filósofa e 
musicóloga.  Nomeada residente na Villa Medicis, em Roma, em 1992, ela 
retornou ao CNRS um ano mais tarde e lá permaneceu até 1998. Ela foi 
Diretora de programa no Collège International de Philosophie entre 1996 e 
2002. Professora na Université Paris IV Sorbonne desde 1998, onde 
fundou o Centro de Estética, Música e Filosofia Contemporânea, depois, 
em 2008, o Collège des études juives et de philosophie contemporaine – 
Centre Emmanuel Levinas.  Ela é pesquisadora-associada nos Arquvios 
Husserl de Paris na École Normale Supérieure da rue d’Ulm. Seus 
domínios de pesquisa e de especialização são : o idealismo musical 
alemão, a ópera e a criação musical no século XX, a filosofia 
contemporânea, a pós-fenomenologia francesa e a filosofia judia alemã. 
Autora de numerosos ensaios, artigos, tendo publicado diversas obras 
coletivas nesses diferentes espaços de pensamento. Entre suas últimas 
publicações estão: L'impatience des langues (co-escrito com Gérard 
Bensussan, Hermann édition, 2010), Le siècle de Schoenberg (dir., 
Hermann édition, 2010), Emmanuel Levinas et le souci de l'art 
(organização, ed. Manucius, 2010), Levinas et l'expérience de la captivité 
(org. édition Parole et Silence, 2011), Lire Totalité et Infini (Ed. Hermann, 
Paris) ; Figure du dehors – Sur Jean-Luc Nancy (co.resp. Gisèle Berkman, 
ed. Cécile Defaut, 2012) ; Politique et méta-politique chez Emmanuel 
Levinas, L’énigme de l’humain – Entretiens avec Miguel Abensour, 
(Hermann édition, 2012) ; L’opéra et son double, Chemin vers les 
nouvelles utopies (Vrin, 2013). 
 
A professora Danielle Cohen-Levinas representa, hoje, uma das mais 
profícuas pensadoras que tem se debruçado sobre o pensamento francês 
contemporâneo, sobretudo nas figuras emblemáticas de Emmanuel 
Levinas, Jacques Derrida e Jean-Luc Nancy. Tendo dirigido diversos 
seminários e programas que aliam o pensamento da estética aos 
problemas éticos do pensamento da diferença, Cohen-Levinas demonstra 
estar plenamente apta a contribuir com o desenvolvimento dos cursos de 
pós-graduação do país. Professora da Universidade Paris IV Sorbonne, é 
responsável pelo Colégio de estudos judeus e de filosofia contemporânea 
(Centro Emmanuel Levinas) e pesquisadoras associada nos Arquivos 
Husserl/ENS Paris. 
 
Sua vasta produção bibliográfica consta em diversos cursos de filosofia do 
Brasil, assim como a disponibilidade de acesso a esses textos e a vontade 
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de vir ao Brasil em uma parceria entre a Universidade de Brasília e a 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, e além dos cursos de pós-
graduação em Literatura (mestrado e doutorado), o Programa de Pós-
graduação em Artes da UnB. 
 
Em formato de seminário de pesquisa, no qual há exposição por parte da 
ministrante seguido de demandas pertinentes ao conteúdo apresentado, o 
curso será ministrado em francês, com tradução simultânea. Serão 6 
encontros sendo uma semana em Brasília (UnB) e uma no Rio de Janeiro 
(UFRJ), em três dias de atividades no matutino e vespertino. 
 
COMISSÃO ORGANIZADORA 
 
Proposta 
 
Programa de Pós-graduação em Literatura da Universidade de Brasília 
(POSLIT-UnB) 
 
(Em parceria com) 
 
Programa de Pós-graduação em Artes (IdA/UnB); 
Programa de Pós-graduação em Letras (Ciência da Literatura) da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
 
Responsáveis pela Organização / Proposta 
 
Prof. Dr. Piero Luis Zanetti Eyben (TEL/UnB)  
Profª. Drª. Nivalda Assunção de Araújo (IdA/UnB)  
Prof. Dr. Alberto Pucheu Neto (UFRJ)  
 
Organização 
 
Prof. Dr. Andre Luís Gomes (TEL/UnB) 
Profª. Drª. Fabricia Walace Rodrigues 
 
Comitê Científico 
 
Profª. Drª. Rita de Cassi Pereira dos Santos (TEL/UnB) 
Prof. Dr. Alexandre Simões Pilati (TEL/UnB) 
Prof. Dr. João Camillo Barros de Oliveira Penna (UFRJ) 
Profª. Drª. Flávia Trocoli Xavier da Silva (UFRJ) 
 

 


