
LITTÉRAMONDE
África Subsaariana

De 9 de abril a 9 de julho

realização



Este curso de extensão da UFPR, agora na 3ª
edição,  objetiva apresentar e discutir obras

da literatura contemporânea da região da
África Subsaariana, com originais escritos em

língua francesa e com tradução para o
português. 

A cada encontro, um autor e uma obra

Alá e as crianças soldados de Ahmadou Kourouma
A mulher de pés descalços de Scholastique Mukasonga

O ventre do atlântico de Fatou Diome
Copo quebrado de Alain Mabanckou

Conheça as literaturas da
áfrica subsaariana



PROGRAMAÇÃO
DE 9 DE ABRIL A 9 DE JULHO 

9/4/22 
Alá e as crianças soldados
de Ahmadou Kourouma
Mediadores: Jéssica e Marco

14/5/22 
A mulher de pés descalços
de Scholastique Mukasonga
Mediadoras: Ana, Lígia e Tayla

11/6/22 
O ventre do atlântico
de Fatou Diome
Mediadores: Gabriella, Lucio e Sonia

9/7/22 
Copo quebrado
de Alain Mabanckou
Mediadores: João, Taissa e Wagner



9/4/22 
Alá e as crianças soldados

de Ahmadou Kourouma

Um dos principais autores de
língua francesa da África nos

leva a um dilacerante
mergulho num continente com
estratos sociais inteiros em

decomposição, através da
ignomínia de crianças-

soldados na Costa do Marfim.
O enredo é centrado na figura
de Birahina, um menino que se
envolve nas guerras tribais
africanas quando, ao ficar

órfão, atravessa uma parte do
continente à procura de sua

tia.



Jéssica LaraMarco Antônio Rocha

9/4/22 
Alá e as crianças soldados

MEDIADORES

Mestre em Letras - UFPR Mestre em Letras - UFPR



14/5/22 
A mulher de pés descalços

de Scholastique Mukasonga

O romance “A mulher de pés
descalços” trata de maneira

pungente dos conflitos enfrentados
pelas mulheres na Ruanda das lutas
fratricidas entre as etnias Tutsi e

Hutu, que culminaram com o ominoso
genocídio praticado pelos hutus em
1994. Naquele momento, Scholastique

Mukasonga, que é da etnia tutsi, já
estava radicada na França, e viu à
distância sua família ser dizimada.

Escritora e ativista da diáspora
negra, ela toma para si o

chamamento para dar voz à dor e à
perda, principalmente de sua mãe

Stefania, cuja memória é
homenageada em “A mulher de pés

descalços”.



14/5/22 
A mulher de pés descalços

mediadores

Tayla de Souza
Graduanda em Letras-

Francês
UFPR

Lígia Medina
Graduanda em Letras-

Francês
UFPR

Ana vitoria vipiesk 
Graduanda em Letras-

Francês
UFPR



11/6/22 
O ventre do atlântico

de Fatou Diome

O romance O ventre do Atlântico, de
Fatou Diome, aborda a paixão pelo

futebol e as questões identitárias e
sociais dos imigrantes africanos na

França e dos que desejam imigrar
para os países europeus. O livro é uma
incessante viagem de ida e volta entre

o Senegal e a França, e a narradora
descreve a situação dos imigrantes
que rapidamente se tornam ilegais,

enfrentam o racismo e as ameaças de
expulsão. Seu estilo é  marcado por

descrições precisas e autênticas, um
humor cruel e linguagem afiada, que
equilibra as imagens perturbadoras

da chegada e das dificuldades de
integração na França, com episódios
de nostalgia e prazer da sua infância

no Senegal. 



11/6/22 
O ventre do atlântico

mediadores

Gabriella Tomasi
Graduanda em Letras-

Francês
UFPR

Sonia Wormes
Graduanda em Letras-

Português UFPR

Lúcio Miguel Ruthes
Graduando em Letras-

Francês
UFPR



9/7/22 
Copo quebrado

de Alain Mabanckou

Copo quebrado é o apelido de um
ex-professor, amante de vinho
tinto e um dos mais assíduos

frequentadores do bar "O
crédito acabou" um bar dos mais
atípicos de Brazzaville (Congo). 

O dono do bar, Escargô
cabeçudo, lhe confiou a tarefa
de imortalizar em um caderno a

vida e as histórias dos
frequentadores do bar. Nesta

farsa metafísica,  Alain
Mabanckou nos mostra um

retrato vivo e saboroso de uma
realidade africana,

incorporando alusões
literárias e humor. 



9/7/22 
Copo quebrado

mediaDOres

João P. Doria
Graduando em Letras-

Francês
UFPR

Graduanda em Letras-
Francês

UFPR

Graduando em Letras
português

UFPR

Taissa a. de Nadai wagner biscaia



quer se inscrever?

Inscrições podem ser
feitas AQUI

E-mail
litteramonde.ufpr@gmail.com

As inscrições devem ser feitas
previamente aos encontros, os

quais ocorrerão pelo Zoom

@litteramonde

https://docs.google.com/forms/d/1bnlLeIxXYFT9CLFe6ALMMXdPlkIA2U8X0Yk9Plw-Tg4/viewform?edit_requested=true

