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O que vamos ver por aqui?
Aula um: introdução à literatura nerd

Aula dois: Origens da fantasia
Aula três: O mundo pós-tolkien

Aula quatro: origens da ficção científica
Aula cinco: era de ouro da FC

Aula seis: Literatura nerd contemporânea



O que significa nerd?



1940: “nut” ou “nert”



1950: Dr. Seuss e a origem do termo



Anos 70 e “happy days”: a gíria se espalha globalmente



Mas então… como é a literatura nerd?



Por que vocês estão aqui hoje?



Estamos buscando conhecimento. Mas por quê?



Para Sócrates e Platão, amar o 
conhecimento é o dever do sábio.



Aristóteles: “buscar conhecimento faz 
parte da natureza humana” 



Francis Bacon (ou Imam Ali, ou Thomas Hobbes): 
“Conhecimento é Poder”



Onisciência: a fantasia dos deuses



Essa busca faz parte das histórias mais 
antigas da humanidade, como Dédalo e Ícaro.



Quais as consequências dessa busca?



“Pro mittere”: “passar adiante, passar para o futuro”



Sofrer vale a pena se nos traz conhecimento.



Passamos conhecimento adiante por meio de histórias.



De onde surgem as histórias?



Sínteses pré-frontais: 70 mil anos de imaginação



Sonhos: a fabricação de histórias do cérebro



Jonathan Gottschal e o “homo Fictus”: histórias 
são a forma como nosso cérebro interpreta o mundo.



Histórias nos oferecem conflitos solucionáveis, 
uma lógica narrativa para a solução de problemas. 



Mergulhar em histórias é ter a vivência sem o risco.



O que compõe uma história?



Joseph Campbell e a jornada do herói clássico 
(ou Maureen Murdock e a jornada da heroína)



Vladimir Propp e os 31 narratemas do folclore russo



Para Jeff Vandermeer: 

Caracterização

Ponto de Vista

Ambiente

Eventos/situações

Diálogos

Descrição

Estilo



Ursula Le Guin e a história como portal



São experimentações complexas, que podem ser 
experimentadas  de forma mimética ou fantástica



Enquanto a arte mimética imita a sensação do real...



A arte fantástica extrapola intencionalmente o real. 



Por definição, o fantástico contesta a realidade.



O que é ficção científica?



A arte fantástica, ou especulativa, é composta por fantasia, 
ficção científica e horror (e todos os seus infinitos subgêneros)



Mas afinal, o que é ficção científica?



Damon Knight: “é aquilo que apontamos 
e dizemos que é ficção científica” 



Mark C. Glassy: “é como pornografia: você não 
sabe o que é, mas quando vir, vai saber” 



Lester Del Rey: “é difícil dar nome
ao que não tem limites” 



Rod Serling: “Fantasia é o impossível tornado provável. Ficção 
científica é o improvável tornado possível”



Toda FC começa com uma pergunta: “e se?”



“Sense of Wonder” ou “senso de deslumbramento”



A FC extrapola a realidade para causar efeito.



“Estranhamento Cognitivo”, de Darko Suvin: 
um gênero que provoca o questionamento



Para Ursula Le Guin, autora de FC, o gênero não 
prevê o futuro, e sim descreve o seu tempo.



“Novum”: reenxergar o mundo por meio de uma nova tecnologia



Roger Luckhurst: “a Fc é literatura das 
sociedades saturadas de tecnologia”



Max Weber e o desencantamento do mundo



Já a fantasia é a arte da magia.



Phainein: “trazer à luz”



“Phantasia é desejar que a mente crie coisas que não são 
perceptíveis por meio dos sentidos” - Aristóteles



A palavra sempre esteve conectada de forma positiva à 
imaginação, exceto na Idade Moderna: delírios e visões



Para Todorov, a fantasia é um “espaço liminar”: 
desorientação e impossibilidade



W. R. Irwin: “uma história baseada e controlada 
pela violação daquilo que entendemos como possível”



Rosemary Jackson: a fantasia é “a arte do desejo e da subversão”



O mundo fantástico é construído para ser subvertido



Tolkien e a “crença secundária”: suspensão de convicções



A arte escapista é especialmente produzida em tempos de crise



Tolkien e a mythopoeia: a criação de mito como arte



Para Levi-strauss, o tempo do mito acabou. 



É tempo de sintetizar o próprio mito. 



Ursula Le Guin e o submito: experiência 
de transcendência sem religião



As obras que veremos por aqui, de alguma maneira, 
Sintetizam seus próprios mitos



… e mais!



Obrigada! :) 
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