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Quinta-feira 
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Turno: Noturno (   ) 18h50 – 22h25 
Ementa da Disciplina: 

Diante de determinados acontecimentos, ou experiências da história humana o pensamento hesita. 

Para afirmar nossa dificuldade de pensá-los surgem expressões como “o inenarrável”, “o 

irrepresentável”, ou “o impensável”. 

Retomando a conhecida formulação de Michel Foucault, poderíamos perguntar: Que coisa, pois, é 

impossível pensar, e de que impossibilidade se trata? Que impasses, que obstáculos estão 

colocados diante das ciências como um todo, e das Ciências Sociais em particular para pensar o 

limite do humano, as misérias e precariedades de nossa condição? 

Muitas vezes as ferramentas epistemológicas que construímos são capazes de aproximar-se desses 

estados-limites e expressá-los de forma contundente. 

Em outros momentos, quando falham a História, a Filosofia ou a Antropologia, são as artes, a 

literatura, o teatro, ou a poesia, que conseguem se aproximar destes lugares noturnos, quase 

inacessíveis, sem reivindicar qualquer verdade ou certeza, tão próprias dos saberes e das crenças. 

Aceitando este desafio, o objetivo desta disciplina é sondar, de forma transdisciplinar, algumas 

experiências-limites como a peste, a loucura, a morte, o crime, ou as drogas, e indagar quais as 

respostas possíveis – ou que novas perguntas - poderemos formular diante delas. 

Objetivos: O objetivo da disciplina é refletir, junto com os alunos, sobre os impasses enfrentados 
pelo conhecimento e as artes diante de experiências-limites, e indagar, a partir daí, quais as 
possibilidades de criação e invenção epistemológicas e estéticas que podemos mobilizar para 
ultrapassá-los.   

http://www.pucsp.br/
mailto:prograd@pucsp.br


 
 

 
 Rua Monte Alegre, 984 - São Paulo/SP – CEP 05014-901 - Fone: (11) 3670-8430 

       http://www.pucsp.br/ prograd@pucsp.br 
 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

                 Pró-Reitoria de Graduação 

Referências Bibliográficas: 
ALTHUSSER, Louis – O futuro dura muito tempo: seguido de Os fatos. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1992. 

ALVAREZ, A - O deus selvagem: um estudo do suicídio. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

BENJAMIN, Walter – “Sobre o conceito de História”. Obras Escolhidas: magia e técnica, arte e 

política. São Paulo: Brasiliense, 2012. 

BLANCHOT, Maurice – A conversa infinita: a experiência-limite. São Paulo: Escuta, 2007. 

CAMUS, Albert – A peste. Rio de Janeiro: Grupo Record, 2017. 

CIORAN, E M – Breviário de decomposição. Rio de Janeiro: Rocco, 1989. 

DELEMEAU, Jean – História do medo no Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 

FITZGERALD, F. S. – Crack-up. Porto Alegre: L & P M, 2007. 

FOUCAULT, Michel – História da loucura. São Paulo: Perspectiva, 2007. 

________________ _  Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão. Rio de 

Janeiro: Edições Graal, 1977. 

_________________ _  “A vida dos homens infames”, em O que é um autor? Lisboa: Vega, 1992. 

KAFKA, Franz – Essencial Kafka. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 

LASCH, Christopher – O mínimo eu: sobrevivência psíquica em tempos difíceis. São Paulo: 

Brasiliense, 1986. 

RIMBAUD, Arthur – Uma estação no inferno. www.dominiopublico.gov.br 

 

http://www.pucsp.br/
mailto:prograd@pucsp.br
http://www.dominiopublico/

