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EMENTA 

 

Interfaces entre História e histórias. Figurações do indizível em cenas domésticas e em cenários de 

guerra: o estupro e o incesto. Imaginário da violência e suas relações com o sagrado. O monstro como 

limite do humano. Marcas de catástrofes inscritas na pele: a memória-palimpsesto. Ruínas e legados 

em obras ligadas à experiência da guerra.  A percepção e a ilustração da dor dos outros. A expressão 

da anterioridade no continuum familiar marcado pelo trauma. A memória como dom e como dever.  

Práticas memoriais: o testemunho e o testamento. A (im)possibilidade da transmissão e do retorno à 

origem traumática. 

 

 
 

PROGRAMA 

Ao privilegiar os desafios e as dificuldades de representação do infigurável, o curso 

favorecerá reflexões sobre tal temática a partir da leitura de textos teóricos e ficcionais que se 

inscrevem no âmbito da produção francófona contemporânea.  

No corpus escolhido a linguagem constitui a única possibilidade de dizer o impossível do real: 

é no espaço da falta, da perda, do não-dito, dos brancos e do insuportável da memória que ela se 

manifesta como busca (in)acabada.  

No interior das obras literárias em destaque, a guerra – presente de modo mais ou menos 

direto na superfície textual – equivale a uma experiência extrema e trágica, cujos efeitos se fazem 

sentir na trajetória de personagens situados na pós-colonialidade e/ou na extraterritorialidade 

diaspórica, em momentos-limite em que a transmissão do passado traumático se encontra 

problematizada. 

 

Obs: O curso será dado em francês.  
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(Ao longo do curso, outras sugestões bibliográficas serão acrescentadas para oferecer à turma suporte 

teórico voltado para a análise das obras literárias) 

 

Obs: O curso será dado em francês. 
 

 

 

 



 


