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Programa de Curso 
 
 
Área de concentração: Estudos Literários (LP 1 e LP3) 
Horário: Segundas-feiras – 14h-18h 
 
 
Ementa da disciplina 
 
Estudo das relações entre forma literária, história e processo social. 
 
Objetivos 
 
O curso se propõe, inicialmente, a investigar a manifestação do discurso testemunhal em textos literários da 
segunda metade do século XX, definido por Eric Hobsbawm como “era dos extremos”, marcado 
profundamente por catástrofes que, em vários lugares e em diferentes níveis, impactaram a produção 
intelectual e artística do período. Os debates sobre o testemunho estiveram ligados, num primeiro momento, 
ao relato das vítimas que vivenciaram e sobreviveram aos eventos limites do século: genocídios, guerras, 
ditaduras, exílio, perseguição política, representando, portanto, uma forma de resistência ao poder autoritário 
em suas variadas manifestações. As reflexões desenvolvidas nesta disciplina buscarão compreender as 
nuances estéticas, éticas e políticas do testemunho, especialmente nas configurações formais que assumiram 
na produção poética brasileira e latino-americana. Além de realizar uma abordagem teórica do testemunho a 
partir de suas articulações com os estudos literários, a psicanálise, o direito, a história e a filosofia, o curso 
desenvolverá uma análise comparativa das obras Sentimento do mundo e A Rosa do Povo, de Carlos 
Drummond de Andrade, e Terceira Residência e Canto Geral, de Pablo Neruda. 
 
Justificativa 
 
A reflexão sobre as obras de sobreviventes dos campos de concentração nazista impulsionou uma linha de 
pesquisa que tem se desenvolvido com grande relevo também na América Latina ao longo das últimas 
décadas. A importância do conceito de testemunho pode ser verificada na ampliação dos debates acadêmicos 
destinados ao tema, como também no êxito editorial de obras testemunhais mais recentes, no interesse 
revigorado pelas biografias e autobiografias e o boom de “reportagens romanceadas”, fenômenos 
relacionados ao impacto do testemunho no debate público atual. Elie Wiesel, em conhecida citação, afirma 
que o testemunho está para o nosso tempo como a tragédia estava para os gregos, ressaltando-o como uma 
forma incessante de recuperar, em chave ao mesmo tempo “documental” e “artística”, o trauma resultante 
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dos horrores que marcaram nossa “era de catástrofes”. Tal como defende o pensamento filosófico de Adorno, 
rememorar criticamente o passado, evitar o esquecimento, é uma tarefa ética imposta aos que cresceram após 
o emblema extremo de Auschwitz. Salientamos, enfim, a pertinência das investigações sobre o testemunho 
como uma forma particular de discurso que recoloca o problema das relações entre ficção e realidade, central 
para a formação dos/as pesquisadores/as da literatura, e do próprio conceito de literariedade e de “valor 
estético”, rasurados constantemente na criação testemunhal. Ademais, acreditamos que, recorrendo às 
contribuições teóricas em torno do testemunho, será possível lançar novas luzes sobre a produção poética 
latino-americana, por meio do estudo de dois de seus poetas mais prestigiados: Carlos Drummond de 
Andrade e Pablo Neruda. 
 
Tópicos Programáticos 
 
1- O testemunho no limiar do literário: “literatura de testemunho” e “teor testemunhal da literatura” 
2- Políticas da memória e direitos humanos: o testemunho na contemporaneidade. 
3- Memória, história; ética, estética: lacunas e aporias 
4- O testemunho da Shoah: Primo Levi, Elie Wiesel e Paul Celan 
5- Lírica e testemunho: aproximações e tensões teórico-críticas 
6- Representações da violência, da guerra e da dor em Carlos Drummond de Andrade 
7- História, resistência e guerra na poesia de Pablo Neruda  
 
Forma de avaliação 
 
Engajamento no curso: participação nos debates, comprometimento com as leituras, pontualidade e 
assiduidade. 
Trabalho monográfico apresentado ao término da disciplina. 
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Data Tópicos de aula 
 

13/03/17 

- Apresentação da turma, do professor e do programa da disciplina. 
Compartilhamento das expectativas e interesses do curso.  
 
- Contextualização e fundamentação da proposta. Leitura comentada da 
bibliografia básica. 
 

20/03/17 

Literatura e testemunho:  aproximações teóricas 
 
- O conceito de “testemunho” e seus vínculos com a literatura, a história, 
a psicanálise e o direito.  
- Literatura de testemunho x teor testemunhal da literatura; 
- A Era do Testemunho. 
 
Textos de Márcio Seligmann-Silva, Valéria de Marco e Shoshana 
Felman. 

27/03/17 

Literatura e testemunho: aproximações teóricas 
 
- A narrativa do trauma na produção testemunhal; 
- Literatura, violência e opressão; 
- Ética e estética na produção testemunhal. 
 
Textos de Márcio Seligmann-Silva, G. Agambem e W. Mignolo. 

03/04/17 

O testemunho dos sobreviventes da Shoah 
 
Análise dos relatos de Primo Levi (É isto um homem? e Os afogados e 
os sobreviventes) e Elie Wiesel (Canto de uma geração perdida). 
 
Filmes: Noite e neblina (Alain Resnais) e Shoah (Claude Lanzmann). 
 

10/04/17 

O testemunho na América Latina 
 
Análise de fragmentos de Operação Massacre, de Rodolfo Wlash, Me 
llamo Rigoberta Menchú e assim nasceu minha consciência, de 
Rigoberta Menchú e Burgos-Debray, e Em Câmera lenta, de Renato 
Tapajós.  
 

17/04/17 

Pode a lírica testemunhar? 
 
- Problemas em torno das aproximações entre poesia lírica e testemunho; 
- O lugar da poesia nos estudos sobre testemunho realizados no Brasil. 
 
Textos de Hegel, Sartre e Paz.  
 
Análise do conto “Xerez”, de Varlam Chalamov. 
 

24/04/17 Paul Celan e o paradigma do testemunho na poesia lírica. 



 
- Notas sobre poesia e barbárie: Celan e Adorno. 
- Análise do poema “Todesfuge”. 
 
Leitura dos textos de Adorno e Jeane-Marie Gagnebin. 
 

01/05/17 Feriado: Dia Mundial dos/as Trabalhadores/as 

08/05/17 

Em torno de Drummond 
 
- Trajetória poética de Drummond: do penumbrismo ao modernismo;  
- Do modernista tímido ao poeta social. 
 
- Culpa social e desejo participante em Sentimento do mundo. 

15/05/17 

A poesia fugiu dos livros... 
 
- Crise, precariedade e alienação em Sentimento do mundo; 
- A impotência do canto: mundo caduco, grande máquina e sentimento 
do mundo.  
 
Textos de Vagner Camilo, José Guilherme Merquior e Jaime Ginzburg. 

22/05/17 

A experiência da II Guerra Mundial na poesia de A Rosa do povo 
 
- O núcleo de guerra de A Rosa do povo; 
 
Texto de Murilo Marcondes de Moura. 

29/05/17 

Memória e história na poesia de Drummond 
 
- Lembranças de minas: culpa e remissão; 
- Faces da melancolia em Drummond; 
- Drummond e o Estado Novo. 
- Drummond e o Partido Comunista Brasileiro. 
 
Textos de Jaime Ginzburg e Ségio Miceli 

05/06/17 

Em torno de Neruda 
 
- O poeta do povo, o poeta do amor: contradições em torno de Neruda. 
- Dos versos juvenis à explosão do canto engajado. 
 

12/06/17 
A Guerra Civil Espanhola e a urgência do canto participante 
 
- A última residência: Espanha no coração.  

19/06/17 Espaço das profissões: recesso acadêmico 

26/06/17 

Canto Geral 
 
- O projeto poético do Canto General 
- O poeta fugitivo e a epifania socialista; 
- Poesia, compromisso e sacrifício em Neruda 
- Lirismo: salvação e revolução. 
 
Texto de Alain Sicard. 

03/07/17 Conclusões, avaliação da disciplina e encaminhamentos quanto aos 
trabalhos finais. 

 
 
 


