
  

MINICURSO: A CULTURA E A SUA RELAÇÃO COM O TRAUMA NA LITERATURA DE 
TESTEMUNHO 

CARGA HORÁRIA: 3h DIA E HORÁRIO: 22 e 23/03 – das 17:30h às 19h 

PROPONENTE: Romilton Batista de Oliveira 

EMENTA 

 
Este minicurso tem como finalidade apresentar a relação da cultura com o trauma por meio da 

literatura loboantuniana, focando a relação do trauma com a desconstrução da identidade, e, 
consequentemente, da cultura e da formação ideológico-discursiva do sobrevivente, identificando o 
trauma por meio de três respectivas fontes de poder: a experiência, o corpo e o espaço. Assim, traremos 
para dialogar com esta proposta o conceito de cultura apresentado por Stuart Hall, o de linguagem 
apresentado por João Carlos Tedesco e Michel Foucault, o de experiência defendido por Walter Benjamin 
e Jorge Larrosa Bondía. Quanto ao trauma dialogamos com Sigmund Freud, Seligmann-Silva, Aleida 
Assmann e Jeane Marie Gagnebin. Em relação à Literatura de Testemunho, Seligmann-Silva e Pablo 
Augusto Silva; no tocante ao conceito de espaço dialogamos com as ideias de Maurice Halbwachs. 
Quanto à cultura da memória e a guinada subjetiva, citaremos as ideias de Beatriz Sarlo e quanto à 
identidade, as contribuições de Start Hall e Tomaz Tadeu da Silva serão aqui relevantes, pois é nela que o 
trauma faz as profundas modificações. Este minicurso será teórico-metodologicamente conduzido 
através da pesquisa bibliográfica, numa perspectiva dialógica e interdisciplinar, dialogando com a teoria 
da representação e a teoria do trauma. O objeto deste trabalho será os romances de traço 
autobiográfico e memorialístico do romancista António Lobo Antunes, acrescido das principais obras de 
Primo Levi, sobrevivente de Auschwitz. A escrita literária loboantuniana é permeada por uma memória 
traumática, alicerçada por um contexto de Guerra Colonial em Angola. Seus três primeiros romances 
(trilogia literária) correspondem à experiência que ele obteve durante três anos que estivera em Angola, 
enviado como médico e combatente pela ditadura salazarista. Seus romances bem como os livros 
escritos por Primo Levi tornam-se potentes vozes na tentativa de alertar a humanidade para que jamais 
tais atrocidades venham a acontecer, exposta pela maior das tecnologias: a linguagem interpelada pela 
voz da experiência. 

Este minicurso dialoga com várias áreas do conhecimento, desde o linguístico-literário ao 
histórico-sociológico bem como o psicológico e o filosófico. Diante da realidade que se encontra o 
mundo, uma crise de valores se instala, e já podemos encontrar sinais da construção de uma memória 
traumática construída social e coletivamente. Nesse sentido, esta pesquisa é interessante e de 
fundamental importância porque por meio da literatura de testemunho, ela consegue fazer o trauma ser 
representado através da linguagem e, consequentemente, da representação, trazendo por meio do 
presente a cultura do passado e a sua guinada subjetiva. 

 

BREVE CURRÍCULO DO AUTOR 

Romilton B. de Oliveira é graduado em Letras pela Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC. É 
Especialista em Estudos Comparados em Literaturas de Língua Portuguesa (UESC), Especialista em Língua 
Portuguesa e Literatura Brasileira (UCAM-PROMINAS), Especialista em Leitura e Produção Textual na 
Escola (UESC), Especialista em História da Cultura Afro-Brasileira (UNIME-BA). Mestre em Cultura, 
Memória e Desenvolvimento Regional (UNEB) e Doutorando em Cultura e Sociedade (UFBA. 
Recentemente concluiu o Doutorado Sanduíche em Portugal, onde obteve uma rica experiência com a 
cultura e a língua portuguesa. Defenderá a tese em abril de 2017. É professor da rede pública de ensino, 
poeta e contista, tendo vários artigos publicados em revistas e anais e seis livros pela editora Câmara 
Brasileira de Jovens Escritores – CBJE. 



  

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Um projetor data-show. 

REFERÊNCIAS 

Não indicada na proposta, devendo ser apresentada durante o curso. 

PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

VAGAS 

20. 

 


