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Horários:  
Terça-feira – noturno  
Quarta-feira – vespertino  
 
Nota: as aulas começarão após o recesso de Carnaval 
 
Objetivos: 
Fornecer aos estudantes de Ciências Sociais e cursos afins uma introdução crítica 
ao pensamento social caribenho, através da leitura e discussão de textos clássicos 
de autores de diversas ilhas/países da região (Antigua, Cuba, Haiti, Jamaica, 
Martinica, Porto Rico e Trinidad e Tobago). Os alunos deverão se familiarizar com 
as ideias centrais dos autores, entender as ligações e debates entre eles, e discutir 
temas mais amplos examinados pelos textos, como nacionalidade, racialidade, 
crioulização, africanidade, capitalismo, colonialismo e diáspora.  
 
 
Métodos didáticos, critérios de avaliação e de recuperação:  
Métodos:  
Aulas expositivas; discussões em classe; seminários em grupo 
A partir das aulas de 07 e 08 de maio, cada aula contará com um seminário,  em 
que um grupo de estudantes apresentará as leituras indicadas, apresentando seus 
principais argumentos e levantando três questões para discussão em classe.  
 
Atividades discentes:  
Realização das leituras programadas, participação nas discussões em sala de aula, 
participação em um seminário e demais atividades de avaliação descritas abaixo. 
 
Avaliação:  
- duas provas escritas – cada uma com peso 3, total de peso 6 
- seminário – peso 3 
- participação em sala de aula – peso 1 
 
Normas de recuperação: 
A recuperação (para quem ficar com média final entre 3,0 e 4,9) consistirá em uma 
prova final, referente a toda a matéria do semestre, em data a ser agendada. 
 
Freqüência mínima para aprovação: 
09 presenças (serão aceitas, portanto, no máximo 04 faltas em aulas expositivas). 
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Conteúdo geral 
 
I. Fundações  
Cuba, Martí: a inexistência de raças 
Haiti, Firmin: a igualdade das raças 
Jamaica,  Garvey: o retorno à África  
 
II. Interpretações nacionais 
Cuba, Ortiz: transculturação e ajiaco 
Porto Rico, Pedreira: insularismo  
Haiti, Price-Mars: africanidade e religião  
 
III.  Leituras marxistas 
Trinidad e Tobago, C. L. R.  James: revolução e liderança 
Trinidad e Tobago, Eric Williams: capitalismo e escravidão 
 
IV.  Teorias das negritudes 
Martinica, Césaire: a alma negra 
Martinica, Fanon: o corpo negro 
 
V.  Críticas pós-nacionalistas  
Martinica, Glissant: a crioulização messiânica 
Martinica, Bernabé, Chamoiseau, Confiant:  crioulidade 
Antigua, Kincaid: exotismo e turismo 
 
 
Cronograma e bibliografia 
 
Notas – alguns dos textos citados serão lidos em sua integridade; para os demais 
serão indicadas seleções para leitura. Os textos serão disponibilizados 
eletronicamente. O texto indicado para a primeira aula é um artigo curto e será 
projetado e lido pelos alunos em sala de aula. 
 
12 e 13 de  março 
Apresentação do curso 
- José Martí. Nuestra América,  José Martí. “Mi raza”.   
 
19 e 20 de março 
- Anténor Firmin. De la igualdad de las razas humanas: Antropología positiva. 
Havana: Ciencias Sociales, 2013. 
- Marcus Garvey. “O maior inimigo do negro”, “Declaração de Direitos dos Povos 
Negros”, “Verdadeira solução para o problema do Negro”, “Princípios da 
Associação Universal para o Progresso do Negro”,  “África para os Africanos” 
 
26 e 27 de março  
- Fernando Ortiz. Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Madrid: Cátedra, 
2002. 
- Fernando Ortiz. “Los factores humanos de la cubanidad”. Revista Bimestre Cubano. 
Havana,  1940.  
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02 e 03 de abril  
- Antonio Pedreira. Insularismo. Rio Piedras: Edil, 1968. 
 
09 e 10 de abril 
- Jean Price-Mars. Así habló el tío. Havana: Casa de las Américas, 1968.  
 
16 e 17 de abril – feriado 
 
23 e 24 de abril– primeira prova 
referente a toda a matéria vista nas aulas acima 
 
30 de abril e 01 de maio – feriado  
 
07 e 08 de maio 
- C. L. R. James. Os jacobinos negros. São Paulo: Boitempo, 2000.  
 
14 e 15 de maio  
- Eric Williams. Capitalismo e escravidão. São Paulo: Cia. das Letras,  2012.  
 
21 e 22 de maio  
- Aimé Césaire. Discurso sobre o colonialismo. Lisboa: Sá da Costa, 1978.  
- Aimé Césaire. Discurso sobre a negritude. Belo Horizonte: Nandyala, 2010. 
- Aimé Césaire. Una tempestad: Adaptación de La tempestad de William 
Shakespeare para un teatro negro. Buenos Aires: El 8vo. loco, 2011. 
 
28 e 29 de maio 
- Frantz Fanon. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: Edufba, 2008.  
 
04 e 05 de junho 
- Edouard Glissant.  El discurso antillano. Havana: Casa de las Américas, 2010.   
 
11 e 12 de junho 
- Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau e Raphael Confiant. Elogio de la creolidad. 
Havana: Casa de las Américas, 2013.  
 
18 e 19 de junho  
- Jamaica Kinkaid.  Un pequeño lugar. Tafalla: Txalaparta, 2003.  
 
25 e 26 de junho – segunda prova  
referente a toda a matéria do semestre 
 


