
 

 

 

 

 

 

TÓPICOS DE LITERATURA, HISTÓRIA E SOCIEDADE I (LP3): 

 

Tema do curso: Poesia e testemunho – articulações teórico-críticas e estudos de poetas de 

Brasil e Portugal 

Ementa: Estudo das relações entre forma literária, história e processo social. 

Docente Responsável: Marcelo Ferraz de Paula (marcelo2867@ufg.br) 

Carga horária semestral: 64h                        Total de Créditos: 4 

  

O curso será oferecido de forma condensada, no contexto de ensino remoto emergencial (ERE). As 

aulas serão diárias, entre 18 de fevereiro e 09 de março de 2021, das 19h às 21:30h.  

 

 
 

PROPOSTA DO CURSO 
 

O curso discutirá a obra de poetas de Brasil e de Portugal que publicaram ao longo do século XX sob o 
impacto direto dos regimes de exceção instaurados nos dois países. Busca-se, em suma, compreender como 
a construção estética dessas obras é atravessada por eventos históricos traumáticos. Para isso, espera-se 
identificar estratégias formais de resistência, denúncia ou elaboração subjetiva de tais eventos, bem como as 
suas articulações com as lutas sociais, a tradição literária e as políticas da memória. O foco da análise recairá 
sobre poemas que tematizam, de forma explícita, alegórica ou sedimentada o exílio, a censura, o luto, a 
tortura e a prisão. O estudo dos poemas selecionados adotará uma perspectiva comparatista e recorrerá 
fundamentalmente aos problemas teóricos implicados na relação entre literatura e testemunho. Pretende-se, 
enfim, contribuir para a ampliação do debate sobre o gênero lírico no interior das investigações sobre 
testemunho e, com isso, lançar luz nova sobre a memória poética construída em torno do Estado Novo 
varguista e da Ditadura Militar (1964-1985), no Brasil, e do Salazarismo, em Portugal. 
 
 
OBJETIVO GERAL  
Evidenciar a dimensão testemunhal da lírica moderna de Brasil e Portugal, mobilizando conceitos como 
trauma, memória e violência para refletir sobre as figurações éticas e estéticas da produção poética desses 
países. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Produzir conhecimento crítico sobre obras específicas do repertório poético brasileiro e português, bem 
como estabelecer hipóteses mais gerais sobre as particularidades estéticas e políticas dessas produções; 
- Refletir sobre as relações entre literatura, vida social e discurso de resistência, a partir do exame dos 
poemas selecionados; 



- Estabelecer articulações teóricas entre as investigações sobre o testemunho e o gênero lírico. 
 
 
METODOLOGIA 
 
O curso será ministrado em consonância com a Resolução Consuni nº 22/2020 e a Instrução Normativa 
PRPG 004. Assim, enquanto se mantiver a suspensão das atividades presenciais de ensino na UFG, por 
conta da crise de saúde pública causada pela COVID-19, o curso será realizado integralmente na modalidade 
de ensino remoto, utilizando como base o Google Meets. As adaptações na metodologia das aulas visam 
garantir a interação com a turma, acionando TDICs adequadas aos objetivos almejados em cada etapa do 
programa de curso. Além das aulas expositivas online, haverá uma série de atividades práticas, como 
estudos de caso, leituras e pesquisas orientadas remotamente pelo professor. 
 
 
FORMA DE AVALIAÇÃO 

Engajamento no curso: participação nos debates, comprometimento com as leituras, pontualidade e 
assiduidade (4 pontos); 

Trabalho monográfico, em forma de artigo, apresentado ao término da disciplina (6 pontos). 
 
 
CRONOGRAMA 

 
Data Tópico de aula 

18/02/21 

Aula 1: O século XX 
 
Apresentação do curso, da turma e do professor. Pressupostos teórico-metodológicos do 
curso. Esclarecimentos gerais sobre a bibliografia e os trabalhos finais. 
 
Introdução ao “breve século XX”. 
 
Leitura de A Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm (2010). Discussão dos poemas “À espera 
dos bárbaros”, de Konstantinos Kaváfis, e “Epitáfio para o século XX”, de Affonso Romano 
de Sant’anna. Comentários sobre os filmes As invasões bárbaras, de Denis Arcand, e Nós 
que aqui estamos por vós esperamos, de Marcelo Masagão. 
 

19/02/21 
Aula 2 

 

Aula 2: O testemunho 
 
Considerações gerais sobre a escrita testemunhal e panorama das reflexões sobre o 
testemunho no Brasil. 
 
Textos de Valéria de Marco (2004), Wilberth Salgueiro (2012), Márcio Seligmann-Silva 
(2005) e Shoshana Felman (2000). 
 
Discussão dos filmes Shoah, de Claude Lanzmann, Noite e neblina, de Alain Resnais, e de 
fragmentos da obra de Primo Levi e Elie Wiesel. 
 

22/02/21 

 
Aula 3: Poesia e testemunho 
 
Apontamentos sobre o (não) lugar da poesia nos estudos sobre testemunho. 
Análise de poemas de Adriane Garcia, Wislawa Szymborska, Thiago de Melo e Pablo 



Neruda. 
 
 

 
 
23/02/21 

Aula 4: O testemunho e a discussão sobre lírica e sociedade 
 
Fronteiras e pontes conceituais entre as noções de testemunho, engajamento, resistência e 
política nos estudos sobre poesia. 
 
Leitura de textos de Adorno (2003), Alfredo Bosi (2010) e Jean Paul Sartre (1988). 
 

24/02/21 

Aula 5: O testemunho e a questão da lírica moderna 
 
Exame das concepções hegemônicas sobre a lírica moderna e reflexão sobre como certa 
“poesia de testemunho” rasura ou expande seus traços definidores. 
 
Leitura de textos de Hugo Friedrich (1978), Alfonso Berardinelli (2007) e Milosz Czeslaw 
(2013). 
 

25/02/21 

Aula 6: Poesia depois de Auschwitz 
 
Provocações em torno da poesia pós-Auschwitz. 
 
Leitura de textos de Adorno, Primo Levi e Varlam Chalámov. 
 
Análise do poema “O sobrevivente”, de Carlos Drummond de Andrade. Comentários a 
respeito do filme Tempos de Paz, de Bosco Brasil e Daniel Filho. 
 

26/02/21 

Aula 7: Poesia, catástrofe e história 
 
Exame comparativo dos poemas “Os jogadores de xadrez”, de Fernando Pessoa (Ricardo 
Reis), e “Lição do arquitecto Manuel da Maia”, de Manuel Alegre. 
 

01/03/21 

Aula 8: Poesia e o testemunho marginal da Segunda Guerra Mundial 
 
Exame comparativo dos poemas “Carta a Stalingrado”, de Drummond, e “Europa”, de 
Adolfo Casais Monteiro. 
 
Texto de Murilo Marcondes de Moura (2016). 
 

02/03/21 

Aula 9: Trauma e memória poética da Guerra Colonial 
 
Estudo de poemas de Manuel Alegre, Fernando Assis Pacheco e Sophia de Mello Breyner 
Andresen. 
 
Textos de Margarida Calafate Ribeiro e Roberto Vecchi (2011). 

03/03/21 

Aula 10: Imagens do exílio em Brasil e Portugal 
 
Poemas de Ferreira Gullar, Manuel Alegre e Sophia de Melo Breyner Andresen. 
 

04/03/21 e 
05/03/21 
 

 
Datas reservadas para eventuais reposições de aulas, seja em caso de problema técnico ou 
atraso no tratamento dos conteúdos previstos neste programa. 
 

8 e 
9/03/21 

Apresentação das propostas de trabalho final. Orientações e esclarecimentos sobre os artigos. 
Encerramento do curso. 
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