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PALAVRAS INICIAIS
Ou: Prestação de contas

Em primeiro lugar, e mais uma vez, muito obrigado pela 
confiança depositada na Associação Brasileira de Literatura 
Comparada num momento tão difícil para o país, em geral, e para 
o Estado do Rio de Janeiro, em particular. As condições objetivas 
em 2017 são ainda mais adversas do que as enfrentadas em 2016. 
O lema do atual governo parece mesmo uma inversão histórica 
completa: dois passos atrás e nenhum à frente!

Não importa: maiores os obstáculos, igualmente maior será 
nossa determinação na defesa dos investimentos nas áreas 
estratégicas de saúde, educação, ciência e tecnologia. 

A grande solidariedade demonstrada para a realização do XV 
Congresso Internacional da ABRALIC na UERJ tem um alcance 
amplo. Trata-se de defender o ensino público, gratuito e de 
qualidade. A ABRALIC alinha-se integralmente com esse projeto. 
Na “Assembleia Geral”, que terá lugar no dia 9 de agosto, às 16h, 
proporemos a aprovação de duas moções: de defesa da UERJ e 
da Universidade Pública, assim como de repúdio aos cortes em 
áreas estratégicas. 

Hora de prestar contas, pois a ABRALIC mudará de sede no 
próximo ano.

A Diretoria do Rio de Janeiro buscou cumprir as duas metas 
prioritárias apresentadas na Assembleia Geral realizada na 
Universidade Federal do Pará em 2015: fortalecimento e 
internacionalização da Associação. No atual momento brasileiro, 
fortalecer a ABRALIC é passo necessário para denunciar os 

sucessivos golpes que condenam a ciência e a tecnologia à 
vanguarda mundial do retrocesso. 

A criação dos “Prêmios ABRALIC” relacionou-se precisamente 
com a necessidade de estreitar os laços da Associação com a 
comunidade dos estudos literários. Foram criadas 4 distinções. 
“Prêmio Tânia Franco Carvalhal”, pelo conjunto da obra. “Prêmio 
Blaise Cendrars”, reconhecimento a especialista estrangeiro. 
“Prêmio Eugênio Gomes”, concedido à obra publicada no ano 
anterior. “Prêmio Dirce Côrtes Riedel”, a ser oferecido para 
dissertação de mestrado e tese de doutorado na área de literatura 
comparada. Implementamos 3 Prêmios com sucesso, ficando 
apenas o “Prêmio Eugênio Gomes” para a próxima Diretoria.

Transferimos todo o conteúdo da Revista da ABRALIC para 
uma nova plataforma e passamos a contar com dois editores 
permanentes, Maria Alice Antunes (UERJ) e José Luís Jobim (UFF). 
Atualizamos os seus números e trabalhamos para buscar sua 
inserção na Plataforma Scielo. O objetivo é recuperar a centralidade 
da Revista da ABRALIC no campo dos estudos literários.

Inovamos no que se refere à organização dos grupos de 
trabalho: como anunciamos em 2016, até o final deste ano, todos 
os simpósios que participaram dos dois encontros terão um e-book 
publicado. Naturalmente, os coordenadores e as coordenadoras 
dos simpósios serão os editores responsáveis pelos livros.  

Incrementamos consideravelmente a atuação da ABRALIC 
nas redes sociais. O Facebook da ABRALIC (Abralic-2017 – Rio de 
Janeiro) revelou-se um instrumento valioso para a difusão das 
atividades da Associação e para manter um contato permanente 
com as associadas e com os associados. Renovamos a página da 
Associação (abralic.org.br) e começamos a traduzir seu conteúdo 



para o espanhol e para o inglês – ação imprescindível para o 
projeto de internacionalização. Lançamos mão do Twitter 
(@ABRALIC2016_17) e criamos um canal no YouTube (ABRALIC-
Rio). A ABRALIC não pode limitar sua atuação à organização de 
eventos; quanto mais presente a Associação estiver no dia a dia 
de seus membros, mais forte ela será para opor-se ao projeto de 
desmonte da universidade pública. 

Por isso, organizamos dois encontros de dimensão internacional, 
mesmo como uma resposta à inaceitável política de cortes do 
atual governo. Nosso propósito é cristalino: demonstrar na 
prática a potência do ensino público, sua capacidade de produzir 
conhecimento, reflexão crítica e ação concreta. A repercussão dos 
encontros na comunidade acadêmica e mesmo na imprensa sugere 
que acertamos: a qualidade e o caráter inovador da programação 
foram aspectos por todos ressaltados. 

De fato, apostamos na pluralidade de objetos de estudo e de 
abordagens teóricas, assim como investimos no diálogo produtivo 
entre criação e crítica: metade dos convidados e das convidadas das 
sessões plenárias foi composta por artistas e escritores. 

Não é tudo: na curadoria dos dois encontros da ABRALIC, tivemos 
um cuidado especial com a expressão ampla da diversidade que 
constitui a sociedade brasileira e que quase nunca é contemplada na 
organização de festivais literários e de reuniões acadêmicas. Nesse 
sentido, muito nos orgulhamos da seleção das mesas plenárias em 
2016 e 2017. Esperamos ter contribuído para uma revolução de 
hábitos e de mentalidades que é a cada dia mais urgente. 

Contamos com o apoio compreensivo do Conselho Deliberativo 
da ABRALIC para estimular ações de resistência na UERJ; 
colaborar na criação da Cátedra Alberto Guignard (iniciativa da 

Casa de Leitura Dirce Côrtes Riedel/ UERJ e da Pós-graduação 
em História da Universidade Federal de Ouro Preto); apoiar o 
Encontro Internacional Jacques Derrida/Evando Nascimento; 
apoiar o XIV Encontro de Escritores e Artistas Indígenas e o I 
Seminário de Literatura Indígena, junto com o Instituto UKA. Em 
parceria com a FLUP (Festa Literária das Periferias), organizamos o 
projeto “ABRALIC bate um bolão”, conjugando futebol, literatura e 
ação política. 

Em 2016, organizamos cursos com Hans Ulrich Gumbrecht, 
Jacqueline Penjon e Roger Chartier. Neste ano, criamos a Cátedra 
ABRALIC, inaugurada com palestras do renomado escritor mexicano 
David Toscana. Mais uma vez, reunimos crítica e criação. 

No encontro de 2017, organizamos uma ação solidária que 
define o alcance novo conquistado pela ABRALIC: a coleta 
de alimentos não perecíveis para os funcionários técnico-
administrativos e terceirizados da UERJ, que, devido ao descaso 
criminoso do governo do estado, passam por uma situação 
humilhante e praticamente impossível. 

Em outras palavras, na atual conjuntura, a ABRALIC deve tornar-
se uma Associação atuante nas questões do presente e forte na 
comunidade acadêmica ou simplesmente não será capaz de afirmar 
a centralidade do ensino público.

Firmamos acordos internacionais de cooperação, estratégia que 
será reforçada pela próxima Diretoria. Ademais, a ABRALIC voltou 
aos quadros da International Comparative Literature Association 
(ICLA), beneficiando os sócios e as sócias da ABRALIC. 

Ressaltamos com satisfação que a ABRALIC manifestou-
se publicamente em diversas ocasiões, a fim de expressar seu 



desacordo com as políticas de cortes e as ações de intervenção indevida 
em instituições de ensino e de pesquisa. Assinamos o abaixo-assinado a 
favor da homologação do resultado das eleições na Fundação Oswaldo 
Cruz, apoiando a nomeação de Nísia Trindade para a presidência da 
instituição. Por meio de “Notas Oficiais”, a Associação posicionou-se com 
firmeza acerca de temas urgentes na atual conjuntura.

Eis o sentido da proposta de criação do “Fórum Permanente de 
Reflexão sobre o Ensino Público”, veiculada em “Nota Oficial” de 3 de 
julho de 2017. Por meio desse “Fórum” pretendemos produzir e difundir 
conhecimento sobre a história da educação. Chegou a hora de envolver 
toda a sociedade brasileira no debate mais importante para a definição 
de seu futuro. Reiteramos os termos de nossa “Nota Oficial”:

O corte no orçamento em áreas estratégicas para o futuro do país 
merece o repúdio de toda a sociedade brasileira. Nenhuma nação 
alcançou um desenvolvimento sólido sem investimentos permanentes 
em saúde, educação, ciência e tecnologia. Não há uma única exceção na 
história moderna e contemporânea. 

Por fim, os Encontros de 2016 e de 2017 propuseram reflexões acerca 
do papel e da posição dos estudos literários na contemporaneidade, 
articulando formas novas de teorizar e, sobretudo, questionar a própria 
disciplina Literatura Comparada. 

Vale a pena recordar os eixos dos dois encontros. 

2016 – EXPERIêNCIAS LITERÁRIAS 

“Experiências Literárias”: em lugar de concepções normativas do 
estético e do literário, que reduzem drasticamente o horizonte de 
leituras, impedindo a renovação do repertório teórico e crítico, a 
ABRALIC abraça a pluralidade atual de valores e de interesses como uma 
alternativa a ser radicalizada. Na circunstância presente, um conceito 
monocromático de “literatura” não dá conta da diversidade e da 

intensidade das múltiplas “experiências literárias” que transformam o 
cenário das letras no mundo todo. 

Hoje em dia, e não apenas no Brasil, o que está ocorrendo é a 
expansão considerável da atividade crítica e a apropriação vigorosa 
da experiência literária, redimensionadas segundo interesses variados 
de comunidades interpretativas as mais diversas. E não se trata da 
emergência de um “novo” espaço, resgate da legitimação perdida do 
circuito fechado da “vida literária”. Pelo contrário, vivemos o período 
histórico do surgimento de territórios possíveis para intervenções 
pontuais: jornal, livro, revista, blog, vlog, Twitter, Facebook, Academia, 
listas de endereço eletrônico, televisão, rádio, webcanais, festivais 
literários, casas de saber, livrarias, clubes de leitura – e a lista poderia 
seguir nas ruas do sono. 

Não é tudo: mesmo historicamente, nunca existiu algo próximo a uma 
prática discursiva homogênea denominada “literatura”, assim como um 
exercício monolítico chamado “crítica”. A diversidade de modelos desde 
sempre constituiu o veio dominante; apenas nunca nos preocupamos 
em observar essa pluralidade constitutiva da experiência literária e da 
atividade crítica. 

Ora, por que não pensar em termos de experiências literárias em lugar 
de terminar no eterno beco sem saída das definições normativas?

2017 – TEXTUALIDADES CONTEMPORÂNEAS 

“Textualidades Contemporâneas”: já passou da hora de 
reconhecer que não mais dispomos de um suporte único, definidor 
de uma hierárquica concepção de “texto”, cujo sentido deve ser 
“adequadamente” decodificado. Em resposta a esse entendimento 
normativo de uma prática hermenêutica domesticada, a ABRALIC 
propõe a noção de “textualidades contemporâneas”. Tal noção pretende 
caracterizar a pluralidade de suportes possíveis, a miríade de formas de 



inscrição e a multiplicidade tanto de produções de presença quanto de 
atribuições de sentido. 

Trata-se de dar conta da afirmação de um panorama cultural definido 
pela emergência de formas outras de expressão que, muito rapidamente, 
deslocaram a “literatura” do lugar central que ela desfrutou de meados 
do século XVIII às décadas iniciais do século XX. Isto é, desde o momento 
histórico em que o texto impresso – finalmente acessível, devido ao 
desenvolvimento de novas técnicas de reprodução que, além de permitirem 
a criação de diferentes formas de difusão de material escrito, baratearam 
o custo do livro – tornou-se objeto do cotidiano até o instante em que 
novas formas de tecnologia e novos meios de comunicação assumiram o 
protagonismo na circulação e na transmissão de bens simbólicos. A análise 
da experiência literária, portanto, não pode prescindir de uma cuidadosa 
reconstrução da materialidade dos meios de comunicação. 

Eis o desafio atual: como lidar com as múltiplas formas do literário 
no mundo contemporâneo sem levar em consideração as diversas 
textualidades que compõem a complexa rede de discursos e de 
comunidades interpretativas que atravessam nosso dia a dia? 

***

Hora de encerrar: nos dois anos da Diretoria do Rio de Janeiro, 
hospedamos 138 simpósios e recebemos aproximadamente 5000 
participantes, aí incluídos palestrantes e público. Celebramos a força da 
UERJ em meio ao maior desafio histórico enfrentado pela instituição. 
A ABRALIC abraçou a causa da UERJ, isto é, da Universidade Pública, e 
assim se aproximou de suas associadas e de seus associados. 

Contudo, não tenhamos ilusões: a luta apenas começou e somente 
fortalecendo associações como a ABRALIC poderemos dar o passo 
decisivo: convencer a sociedade da centralidade do ensino público. 

Eis a tarefa mais urgente na atual conjuntura.

Reiteremos: a luta somente principiou: se permanecermos unidos, 
poderemos derrotar o atual projeto de desmonte da Universidade Pública.

Mais uma vez, muito obrigado pelo apoio! 

João Cezar de Castro Rocha (UERJ)  
Presidente 

Maria Elizabeth Chaves de Mello (UFF) 
Vice-Presidente 

Elena C. Palmero González (UFRJ) 
Primeira Secretária 

Alexandre Montaury (PUC-Rio) 
Segundo Secretário 

Marcus Vinicius Nogueira Soares (UERJ) 
Primeiro Tesoureiro 

Johannes Kretschmer  
Segundo Tesoureiro (UFF)
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01 A ATUALIDADE DE J. W. gOEThE

Resumo: Como homem de letras, cientista e figura histórica, J. W. von 
Goethe dispensa apresentações. Sua obra caudalosa, publicada ao 
longo de cerca de sessenta anos, compreende alguns dos textos mais 
significativos da literatura em língua alemã, envolvendo temáticas 
universais, como o pacto fáustico ou os conceitos de formação (Bildung) 
e literatura mundial (Weltliteratur). O conceito de romance de formação 
(Bildungsroman), cunhado por Karl Morgenstern (1803), foi por ele 
diretamente associado ao romance de Goethe, Os anos de aprendizado 
de Wilhelm Meister (1795 – 96). Ao fazer essa associação, Morgenstern 
inaugura a fortuna crítica do termo, assim como a do próprio romance, 
atrelando-as a um discurso laudatório do conjunto das virtudes 
burguesas. Como consequência disso, a história da literatura acolheu ao 
longo dos anos uma definição conservadora do romance de formação, 
identificando-o sempre como uma narrativa de aperfeiçoamento 
pessoal e integração na sociedade. O acompanhamento da história 
do gênero, assim como da história da obra a ele associada, mostrará, 
entretanto, que a sobrevivência do Bildungsroman só pode se dar por 
meio da subversão dos pressupostos que definiram sua gênese. Se o 
romance de Goethe teve, já entre os críticos contemporâneos, aqueles 
capazes de reconhecer a ironia e a ausência de integração e harmonia 
na trajetória do protagonista, também o conceito de Bildungsroman 
passou a denominar narrativas por vezes bastante desviantes das 
definições iniciais. A questão que se coloca, portanto, é a das condições 

Magali Dos Santos Moura (UERJ/ FAPERJ)
Marcus Vinicius Mazzari (USP)
Wilma Patrícia Dinardo Maas (UNESP - Araraquara)
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de sobrevivência do termo e do gênero na contemporaneidade, uma vez 
que os pressupostos que lhes deram origem há muito deixaram de existir 
Também o conceito de literatura mundial (Weltliteratur) acompanha os 
compassos da implementação do projeto de modernidade baseado na 
colonização e exploração das terras além da Europa. Vale lembrar que o 
termo foi cunhado por Goethe nos anos em que se ocupava com Fausto 
II, época em que as notícias advindas da estada de Martius no Brasil o 
levaram a tecer o poema “Brasilianisch”. A persistência do conceito de 
literatura mundial, revisitado por recentes estudos críticos como os de 
David Damrosch (2003) e de Franco Moretti (2000), levou à fundação do 
Institute for World Literature na Universidade de Harvard. Além disso, 
em estreita relação com os estudos culturais, o termo foi determinante 
para a cunhagem do conceito de “glocalização” (Roland Robertson; 
Zygmunt Bauman; Ulrich Beck), espelho de estudos que debatem o 
processo de globalização e a homogeneidade cultural. O termo relaciona-
se às mudanças comportamentais dos “indivíduos em trânsito”, em um 
tempo em que se caracterizam mais pelo estar em movimento do que 
em termos de Estado nacional. Assim, abre-se aqui um espaço para 
contribuições que revisitem o termo “literatura mundial” nos contextos 
da velocidade das mídias e dos processos de circulação cultural.
Palavras-Chave: Goethe, Literatura mundial, Literatura comparada, 
Modernidade

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 1
A história de Fausto e a representação de uma hybris moderna, o trajeto 
de uma tragédia demasiadamente humana

Magali dos Santos Moura (UERJ/FAPERJ)

O Fausto de Goethe e a prosa de Fernando Pessoa: Uma análise do 
conto “A hora do diabo”

Débora Domke Ribeiro Lima (USP)

De Spies a Goethe: dois Faustos, duas desmedidas
Bruno da Silva Siqueira (UERJ) 

Faustos em Goethe e Thomas Mann
Marise Gândara Lourenço (UFU) 

Alfredo e o Mundo: O romance moderno de formação em Dalcídio 
Jurandir e Milton Hatoum

Lucília de Sousa Pinheiro (UFPA) 

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2
Goethe, Rabelais e Rosa - uma pequena poética dos números

Maria Cecilia Marks (USP) 

Antonio Candido, leitor do Fausto de Goethe
Marcus Vinicius Mazzari (USP) 

Werther e o Sturm und Drang
Luana Signorelli Faria da Costa (UNICAMP) 

A Época de Goethe sob a perspectiva do Sturm und Drang de Goethe e o 
Romantismo de Friedrich Schlegel

Juliana Oliveira do Couto (UERJ) 

SEXTA 11 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 3
Em busca de “assunto para um bom romance”: Apontamentos para uma 
derivação conceitual a partir do Bildungsroman

Abilio Pacheco de Souza (UNICAMP) 

O alegre canto da perdiz, de Paulina Chiziane: Bildungsroman feminino 
contemporâneo

Cíntia Acosta Kütter (UFRJ) 

A literatura mundial no Brasil e o ensino de literaturas indígenas e africanas
Carlisson Morais de Oliveira (UFPB), Hermano de França Rodrigues (UFPB)
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XV Congresso InternaCIonal da aBralIC
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Carmem Lúcia Negreiros de Figueiredo, UERJ
Jean Pierre Chauvin, USP
Rosa Maria de Carvalho gens, UFRJ

BELLE ÉPOQUE: A CIDADE E AS 
EXPERIêNCIAS DA MODERNIDADE EM 
ARTE E LITERATURA02

Resumo: A Belle Époque, período compreendido entre o final do século 
XIX e as primeiras décadas do século XX, caracterizou-se por uma série 
de transformações reunidas sob o eixo progresso e civilização. 
Os novos meios de transporte, comunicação e distribuição, 
combinados à distribuição voraz de mercadorias, veículos e sujeitos, 
reconfiguraram as práticas de mobilidade e circulação: eixos marcantes 
do crescimento do capitalismo. O cenário mais representativo desse 
processo, no Brasil, é o Rio de Janeiro, que protagonizou os efeitos 
dessas mudanças na intensificação da vida sensorial, na vivência de 
novas experiências no corpo e na percepção do ser humano. Mesmo 
na periferia da produção industrial capitalista, observa-se a formação 
de uma sensibilidade estética que alia técnicas, fascínio e tensão – da 
vida urbana – aos sonhos, sobressaltos e devaneios dos sujeitos. Das 
ruas que se modernizam tornam-se referências a Avenida Central, 
reformada a partir do modelo político e metodológico parisiense, e a 
rua do Ouvidor, local onde a moda atualiza os hábitos e atitudes, na 
exposição de vitrines com produtos sofisticados, tornando-se, a própria 
rua, espaço para a exibição da modernidade nos corpos e atitudes, 
devidamente registrados pelos flashes das kodaks dos jornalistas ou 
binóculos dos transeuntes. A rua do Ouvidor promove a síntese entre 
o antigo e o moderno, com o advento de novas técnicas, imagens 
e produtos, numa interessante sobreposição de tempos e espaços. 
Nela, circulam elegantes cavalheiros vestidos à inglesa, cocottes e 
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senhoras com figurino francês, iluminação artificial, inventos ópticos, 
vitrines e automóveis; também circulam vendedores ambulantes 
– como ruínas dispersas da escravidão –, carroças, charretes, 
carregadores, oficinas artesanais, capoeiras, quiosques em meio 
a água estagnada e epidemias. As expressões de susto, encanto e 
impacto dos que nela transitam projetam na manipulação do espaço, 
a sensação do tenso, rico e coexistência de tempos, passado e futuro, 
no presente. Trágica ou fascinante, a modernidade representada 
nas ruas permite, também, a permanência de formas e imagens 
que pretende superar. Assim, o embelezamento do espaço urbano 
coexiste com a ruína ou decadência do antigo, as imagens geradas por 
tecnologias sofisticadas seduzem o iletrado e as notícias dos jornais e 
anúncios na cidade reeditam formas da cultura oral. 
As tensões entre o novo e o velho também geram resistência e 
rebeldia: as ruas ferviam em protestos, rebeliões e greves. A cidade 
infernal, habitada por todos os expulsos da modernidade (logo 
chamados de facínoras, vagabundos, desordeiros, doentes etc), era 
descrita de forma dantesca pela imprensa e recriada pela literatura. 
A população lia a cidade pelos redatores de jornais – criativos 
ao classificar os espaços (covil, antro, oficinas da peste) – e pela 
relação entre narradores e personagens. Os intelectuais também se 
debruçavam sobre as contradições do processo de modernização da 
cidade (havia a coexistência de temporalidades diversas) e conferiam 
protagonismo às ruas como espaço de constituição do imaginário 
carioca moderno, metáfora das tensões do país. Esse movimento 
assume modalidades distintas nas páginas dos jornais, conferências, 
nas sátiras e caricaturas, nas crônicas, romances, ensaios e poemas. 
A forte presença do humor, debates e polêmicas produzem 
questionamentos sobre o papel da literatura, o lugar do intelectual ao 
lado das reflexões sobre o país e os brasileiros, tendo como cenário 
as ruas, com seus cafés, confeitarias, becos e travessas. A história da 
modernidade na Belle Époque é indissociável da história da cidade. 

Por isso, os pesquisadores do LABELLE – Laboratório de estudos de 
cultura e literatura da Belle Époque, sediado no Instituto de Letras 
da Uerj – convidam à indagação sobre a matéria literária e artística 
centrada na cidade e suas representações, abrindo espaço para 
reflexões ligadas a suportes vários que acolhem as experiências 
estéticas. Os seguintes temas servirão de apoio à indagação: 
A. Experiência urbana e escrita. A cidade como paisagem visual e 
sonora. A cidade e o desenho de novas subjetividades. Tecnologias 
visuais, modernização da percepção e seus efeitos. Memória e 
narrativas. Visibilidade, novas configurações de tempo e espaço na arte 
e literatura. A cidade e as margens. A rua palco, cenário ou miragem. O 
diálogo com outras literaturas. Nova escrita, novo perfil de intelectual?
B. Figurações do humor e a modernidade. O riso, a caricatura, a 
paródia em seus diferentes aspectos gráfico e literário. A cidade, o 
pintor e o desenhista.
C. Condições materiais de produção. A comparação entre artes e 
suportes (música, fotografia, quadrinhos, etc). Os suportes e as possíveis 
refrações e reflexões de aspectos infra-estruturais (incremento do 
parque gráfico, entrada em cena do linotipo, dispositivos óticos, 
fotogramização da experiência urbana etc) sobre a escrita e sobre os 
produtos híbridos de imagem e texto então circulantes.
D. Problematização teórica e/ou em estudo de obras literárias de 
questões como modernidade, modernismo e modernização. Cidade, 
história e cultura. Diálogos com o contemporâneo?
Palavras-chave: Belle Époque, Cidade, Modernidade, Literatura

TERÇA 08

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
A cidade caleidoscópio: o olhar na obra de João do Rio

Giovanna Ferreira Dealtry (UERJ) 
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Escritas da cidade e os cronistas do Rio
Moema de Souza Esmeraldo (PUC-Rio) 

De Cascadura ao Garnier: tradição de modernidade no Rio de Janeiro 
através das crônicas de Lima Barreto

Rodrigo de Moura e Cunha (UERJ) 

Memória, narrativa e paisagem urbana em Lima Barreto
Carmem Lúcia Negreiros de Figueiredo (UERJ) 

TERÇA 08

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 2 
As cartas e o “diário extravagante” de Lima Barreto: um roteiro de 
aprendizagem da cidade e das letras

Fátima Maria de Oliveira (CEFET-RJ) 

Policarpo Quaresma: uma trajetória de desencantos
Marta Rodrigues (Colégio Pedro II / NUPELL) 

Lima Barreto e a cidade: deslocamento e experiência na modernidade
Elaine Brito Souza (Colégio Pedro II) 

Benjamin Costallat: qual moderno, que cidade?
Rosa Maria de Carvalho Gens (UFRJ)

Entre a imagem e o texto: resignificando a Belle Époque num conto de 
Sérgio Sant’anna

Marcelo de Souza Pereira (Colégio Pedro II)

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 3
Fotografia e ilustração de poemas na revista Careta

Armando Ferreira Gens Filho (UERJ) 

Tradição e renovação na imagística da Belle Époque parisiense
Marcos Fabris (USP) 

Lanterna mágica e vue d’optique: instrumentos proustianos de projeção 
de memórias

Luciana Persice Nogueira (UERJ) 

Crônicas berlinenses de Siegfried Kracauer numa ótica transnacional
Claudia Silveyra D’Avila (UFSC) 

A indumentária em Júlia Lopes de Almeida, um retrato da sociedade 
carioca em A Mensageira

Paula Campos de Castro (UFJF) 

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 4
Morro do Castelo, uma ferida narcísica. Os subterrâneos da alma carioca 
em Lima Barreto

Sebastião Lindoberg da Silva Campos (PUC-Rio) 

Os sons silenciados: traços das mulheres na música em crônicas da Belle 
Époque carioca

Viviana Mónica Vermes (UFES) 

Álbum De Caliban: Coelho Neto e a literatura pornográfica na Belle 
Époque

Leonardo Pinto Mendes (UERJ) 

O tempo do abandono no romance Belém do Grão-Pará, de Dalcídio 
Jurandir: o sublime e o grotesco na decadência da Belle Époque

Viviane Dantas Moraes (UFPA) 

Modalidades do humor na Belle Époque
Jean Pierre Chauvin (USP) 

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 5
A crônica e o novo jornalismo novecentista

Marcus Vinicius Nogueira Soares (UERJ) 
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Teatro de Taunay e fotografias de Jean Cocteau: cerco aos gestos e 
formas de arte

Rosana Campos Leite Mendes (UnB PósLIT/FAPEMAT) 

“De pernas para o ar”: experiências da modernidade na dramaturgia do 
teatro de revista nas primeiras décadas do século XX

Beatriz da Silva Lopes Pereira (UnB), André Luís Gomes (UnB) 

Cartografia do passado, entre memória da Belle Époque e autoficção
Thomas Alves Häckel (UERJ)

03
Cristhiano Motta Aguiar (U.P. Mackenzie)
Eduardo Cesar Maia (UFPE)

A CRíTICA LITERáRIA CONTEMPORÂNEA E 
SEU LUgAR NO DEBATE PúBLICO DE IDEIAS

Resumo: O último século foi marcado, no âmbito dos estudos 
literários, por grande ênfase no campo da teoria da literatura, e pela 
promessa de abordagens mais sofisticadas, autoconscientes, além 
de metodologicamente mais rigorosas. De tal modo foi prestigiado o 
paradigma da Teoria que disciplinas correlatas, como a crítica literária 
e a história literária, ficaram relegadas a um segundo plano. Em 2016, 
no último encontro da Abralic, posicionamos o foco do nosso debate 
especificamente no âmbito da crítica literária. Tivemos o privilégio 
de debater seus impasses e perspectivas. Em 2017, propomos dar 
continuidade a esta reflexão, buscando aprofundar as questões 
propostas no ano anterior. Além disso, temos consciência do quanto 
as discussões anteriores, por mais fecundas que tenham sido, não 
esgotam as diferentes facetas que circundam o tema do nosso simpósio. 
A pertinência do tema do nosso simpósio se verifica no fato de que, 
nos últimos anos do século XX e no início deste século XXI, podemos 
enxergar uma revalorização da crítica, que se exprime, especificamente 
no cenário brasileiro, tanto no resgate da obra de críticos importantes 
de nossa tradição literária – como é o caso da reedição da obra de José 
Guilherme Merquior –, como no resgate da chamada crítica de rodapé, 
empreendido por pesquisadores como João Cezar de Castro Rocha. 
Some-se a isso a existência hoje de um periódico como o Rascunho, 
um jornal dedicado de modo praticamente exclusivo à crítica de obras 
brasileiras contemporâneas, manifestando com força essa retomada da 
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crítica literária no Brasil. Além do mais, em outra clave, chama a atenção 
a profusão de sites, blogs, redes sociais de leitura e canais do Youtube 
voltados para o compartilhamento e discussão de experiências de 
leitura. Isso tudo não deixa de representar um movimento de revisão do 
discurso hegemônico da teoria literária, que deixa ver suas marcas até 
hoje nos departamentos e pós-graduações de Letras das universidades 
brasileiras. A proeminência atual da crítica parece manifestar-se de 
diferentes maneiras: pela defesa de um viés individual, até então 
soterrado pela fetichização do método; por uma retomada da polêmica 
enquanto espaço de debate, de questionamento e de construção de 
valores; pela necessidade de um discurso mais aberto aos espaços não 
acadêmicos, interessado na grande imprensa e na difusão própria da 
internet e das redes sociais. Todos esses traços, passíveis de serem 
atribuídos à revalorização do discurso crítico na atualidade, permitem 
entrever a busca pelo reestabelecimento de uma possível maior 
relevância da própria textualidade literária na contemporaneidade, 
sem, necessariamente, que ela deixe de ocupar o lugar periférico que a 
sociedade pós-industrial lhe legou. A crítica pode, dessa forma, conferir 
mais visibilidade à literatura contemporânea na medida em que a torna 
mais nítida no conjunto de discursos que compõem o contemporâneo. 
Assim, reiteramos o interesse desse simpósio em discutir e refletir 
sobre o lugar da crítica literária hoje não apenas no âmbito dos estudos 
literários, mas também no cenário acadêmico, cultural e político das 
textualidades contemporâneas. Justamente esse dentro e fora, esse 
caráter ambíguo, dúbio – por que não dizer: esquizofrênico – permite 
uma redefinição de sua importância, função e valor, ao mesmo tempo 
que permite tornar mais percussiva a presença da própria obra literária. 
Interessam mais objetivamente ao simpósio trabalhos que se voltem 
para a discussão de questões fundamentais da crítica literária atual, 
tais como: suas relações com a academia e com as outras disciplinas 
que compõem os estudos literários e mesmo com outros ramos do 
saber – história, filosofia, antropologia etc.; sua relação com os jornais 

impressos, com revistas e com sites, blogs e outras formas de publicação 
eletrônica; trabalhos que enfoquem o pensamento e a trajetória de 
importantes críticos que, no âmbito brasileiro, conferiram sempre 
caráter fundamental ao papel da crítica literária, mesmo quando foram 
teóricos e historiadores da literatura, como é o caso de Álvaro Lins, 
Lúcia Miguel Pereira, Gilda de Mello e Souza, Otto Maria Carpeaux, 
Antonio Candido e José Guilherme Merquior; reflexões sobre a crítica 
literária escrita por ficcionistas e poetas. Nesse sentido, também se faz 
oportuna a presença de debates que tomem como ponto de partida a 
atuação e as ideias de críticos atuais: críticos que tenham essa atuação 
marcada pela conquista de algum espaço em veículos impressos e 
virtuais, efetivados então por eles, não raro, como campos amplamente 
receptivos à polêmica e ao debate – são os casos, por exemplo, de José 
Castello, João Cezar de Castro Rocha, Rodrigo Gurgel, Manuel da Costa 
Pinto, Alcir Pécora e Paulo Franchetti. 
Palavras-chave: Crítica Literária, Teoria Literária, Literatura 
contemporânea, Jornalismo

TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
A crítica literária na internet: literatura contemporânea brasileira e 
valores literários nas críticas de booktubers

Cristhiano Aguiar (U.P. Mackenzie) 

O crítico-internauta: estratégias de circulação e enunciação da crítica 
literária em rede

Natalia Francis de Andrade (Puc-Rio) 

A entrevista como um entre-lugar da crítica literária contemporânea
Lúcia Melo de Sousa (UFF) 

Literatura marginal: a memória do lançamento de “literatura marginal – 
a cultura da periferia ato I, ato II e ato III”

Ana Paula Franco Nobile Brandileone (UENP)
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A influência de booktubers em novos autores nacionais
Ana Claudia Jacinto de Mauro(U.P. Mackenzie), Helena Bonito Pereira 
(U.P. Mackenzie)

TERÇA 08

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 2
Aquarius, Kleber Mendonça, e a morte da crítica

Thiago Blumenthal (U. P. Mackenzie)

O abandono de si: razões para uma distinção entre crítica e militância
Eduardo Cesar Maia Ferreira Filho (UFPE) 

“Vai, Charles! Ser ‘gauche’ na vida”
Peron Pereira Santos Machado Rios (UFPE)

Luiz Costa Lima e a Teoria da Literatura
Helenice Maria Reis Rocha (UFMG) 

O Projeto “Leia Mulheres” como espaço de fortalecimento da leitura 
literária

Taiga Bertolani Scaramussa (UFES), Maria Amélia Dalvi (UFES)

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
Os discípulos insubmissos: Álvaro Lins e a crítica de rodapé no Recife

Fábio Cavalcante de Andrade (UFPE)

Mário de Andrade: Crítico de si mesmo
Merenice Merhej (USP)

João Cabral de Melo Neto: dualidades de um poeta crítico
Edneia Rodrigues Ribeiro (UFMG-IFNMG)

Lima Barreto: crítica literária e marginalidade social
Josias Vicente de Paula Júnior (UFRPE)

José Guilherme e a historiografia literária no Brasil
Thaís Amélia Araújo Rodrigues (UESPI) 

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 4
Questões de crítica e recepção em Kazuo Ishiguro

Juliana Silva Cunha de Mendonça (USP)

A estética literária enquanto formatação cartográfica em Passaporte de 
Fernando Bonassi

Dulce Mírian Veloso(UNIMONTES), Rita de Cássia Silva Dionísio Santos 
(UNIMONTES)

A ficção biopolítica em Bernardo Carvalho 
Larissa Moreira Fidalgo (UFF)

QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 5
Academia, traduções e imprensa: o cânone literário contemporâneo de 
autores brasileiros

Yuri Jivago Amorim Caribe (UFPE), Rita de Cassia Oliverio Couto 
(UNINOVE) 

A importância da Análise Crítica do Conto Goiano contemporâneo
Wanice Garcia Barbosa(PUC-GO), Rogério Pereira Borges (PUC-GO) 

Interfaces entre Crítica e Geografia no pensamento de Edward Said
Ariane da Mota Cavalcanti (UFPE) 
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Daniela Birman (UNICAMP)
Lisa Carvalho Vasconcellos (UFBA)
Maria Rita Soares Palmeira (USP)

A EXPERIêNCIA DO CONFINAMENTO: 
LITERATURA E OUTRAS PRODUÇõES 
CULTURAIS04

Resumo: Quase 25 anos depois do Massacre do Carandiru (1992), 
nenhum agente cumpriu pena pelas mais de cem mortes cometidas. 
A chacina resultou no assassinato de pelo menos 111 presidiários da 
antiga Casa de Detenção de São Paulo, em uma operação da Polícia 
Militar, chamada para controlar uma rebelião de detentos. 
Nas duas primeiras semanas deste ano, mais de 130 presos foram 
assassinados em presídios brasileiros, a maior parte nas regiões Norte e 
Nordeste. As matanças foram produzidas por confrontos entre facções 
criminosas, gerando cenas de horror. Chamado, não por acaso, de ―
crise nos presídios, o colapso do sistema penitenciário provocou, de 
modo geral, respostas pontuais, revelando o processo de naturalização 
do aprisionamento como forma de punição – e, pior, do extermínio de 
certa parcela da população. Um grupo formado por indivíduos de classe, 
cor e idade determinadas. Responde-se à ―crise penitenciária‖, entre 
outras propostas, com a construção de novas prisões, escalação das 
Forças Armadas, compra de bloqueadores de celular, oferta de cursos 
profissionalizantes. Ou seja, a solução é sempre reforçar o cárcere. Entendido 
como em ―crise‖, o sistema prisional precisaria ser reformado, não 
questionado radicalmente. Não temos novidade aí. Desde praticamente seu 
nascimento, explica Foucault (Vigiar e punir), a prisão vem acompanhada de 
sua reforma. ―Ela é como que seu programa‖, resume.
No Brasil, nossa moderna história punitiva tem sido marcada por um 
duplo e contraditório papel da prisão: ela é espaço simultaneamente de 
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exceção (atravessada pela ausência de leis e direitos) e prolongamento 
de práticas autoritárias que têm se disseminado pela nossa 
sociedade. Alvo de críticas e questionamentos, torna-se objeto de 
reformas, desativações e implosões. Mas seu lugar institucionalizado 
de isolamento dos ―indesejados sociais‖, tortura, matança, 
encarceramento e morte de oponentes de determinado regime 
político, se mantém.
É, pois, diante desse complexo cenário histórico – e também teórico e 
crítico – que propomos, para este Simpósio, pensar o cárcere e tudo o 
que a ele se relaciona no campo da cultura. Ele será ainda a ocasião para 
prosseguirmos com discussões iniciadas na Abralic 2016, em simpósio 
de mesmo nome. Nesse último encontro, tivemos a oportunidade de 
confrontar obras relativas a diferentes períodos de exceção no Brasil 
(Estado Novo, Ditadura Militar) com testemunhos do Massacre do 
Carandiru e outras produções literárias e musicais (de grupos de rap) 
relativas ao cárcere contemporâneo. As especificidades de outras 
prisões e campos também foram abordadas em discussões de escritos 
sobre a Colônia Penal de Tarrafal e o Gulag soviético. Já o confinamento 
manicomial foi debatido a partir de leituras sobre Lima Barreto e Maura 
Lopes Cançado. Parte dessas apresentações será publicada em breve na 
revista Literatura e Autoritarismo (UFSM). 
Prosseguindo com essa proposta, buscaremos discutir neste Simpósio 
diferentes linhas de investigação das literaturas de e/ou sobre o cárcere, 
incluindo aí, em sentido mais restrito, aquelas nascidas diretamente 
do Massacre do Carandiru, e, num sentido mais amplo, outras escritas 
prisionais e mesmo relativas a outros tipos de confinamento, como o 
dos manicômios, abrigos de menores, quartéis. 
Desdobrando e dando continuidade à nossa proposta inicial, interessa-
nos debater problemáticas como aquela do valor na escrita carcerária, 
incluindo questionamentos sobre a estética dessa literatura, assim 
como seus embates com a noção de cânone e com a formação de um 
corpo de textos entendido como representativo dessa escrita. Quais 

as especificidades da escrita produzida a partir do confinamento? A 
experiência prisional ou manicomial engendra novas formas literárias, 
derivadas da coerção e da disciplina? Consideramos pertinente ainda 
discutir os vínculos entre ética e estética, ou entre literatura e Justiça; a 
figura temática da ilha prisão, uma excepcionalidade jurídica e política 
luso-afro-brasileira, até bem pouco tempo ativa e terrível; e estudos 
sobre o controle biopolítico do corpo. 
Aumentando o escopo do nosso campo de reflexão, como já vimos 
fazendo, interessa-nos examinar diferentes formas concentracionárias 
e outros modos de expressão artística (rap, cinema documentário, 
artes plásticas). Considerando as tragédias ocorridas em nossas prisões 
no início deste ano, também julgamos pertinente refletir sobre as 
limitações das respostas e propostas apresentadas (pelo poder público, 
por especialistas, entre outros) assim como nos perguntar sobre o 
espaço de acolhimento que essa série de genocídios recebeu em nosso 
campo cultural. Por fim, lembramos que julgamos apropriado ainda 
indagar sobre a possibilidade de um diálogo efetivo com as novas vozes 
da literatura carcerária, ancoradas nas experiências do chamado ―
preso comum: que espaço há para uma troca enriquecedora de ideias e 
experiências? Em que medida esses autores e suas obras são recebidos 
de modo exótico?
Palavras-chave: Confinamento, Prisões e manicômios, Literatura

TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 1
A experiência de confinamento da classe média brasileira 
contemporânea e suas elaborações simbólicas: a produção do espaço 
em “O som ao redor”

Vitor Soster (USP)

Testemunhos visuais e auditivos na literatura prisional 
Daniela Birman (UNICAMP)
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Dos primeiros contatos com a justiça e suas prisões em “Infância”, de 
Graciliano Ramos

Luciana Araujo Marques (UNICAMP)

O humano animal: a zoopoética de Stela do Patrocínio
Gabriela Simões Pereira (FURG)

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 2
O confinamento como forma literária: hibridismo de gêneros e polifonia 
locutória na narrativa memorialística de “Diário de Fernando” e 
“Armadilha para Lamartine”

Jacson Raymundo (UFRGS)

A escrita do confinamento em “Retrato Calado”, de Luiz Roberto Salinas 
Fortes

Maria Rita Sigaud Soares Palmeira (USP)

Não falei, de Beatriz Bracher e Uma muchacha muy bella, de Julian López: 
narrativas testimoniais

Claudia Lorena Vouto da Fonseca (UFPel)

O leitor no cárcere: o escritor Dalcídio Jurandir entre os moinhos de vento 
da utopia e da opressão

Viviane Dantas Moraes (UFPA)

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 3
A escrita e a prisão: potências e dilemas

Bruno Golçalvez Zeni (USP), Natalia Joelsas Timerman (USP)

Pratica literárias modernas e seu questionamento em prisões do Cone Sul 
Mario René Rodríguez Torres(UNILA); Cristiane Checchia (UNILA)

Epos do cárcere: sobre A lei do cão, a epopeia da casa de detenão de 
São Paulo, de Luiz Philippe Florence Borges

Wellington Furtado Ramos (UFMS)

Loucura e repressão nos primeiros contos de Caio Fernando Abreu
Milena Mulatti Magri (UNESP)

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 4
Notas sobre a narrativa de testemunho em Memóras do cárcere e 
Contos de Kolimá 

Andrea Zeppini Menezes da Silva (USP) 

Fragmentos: a reconstrução da memória sobre a Guerra civil espanhola 
no romance gráfico 

Daisy Mota da Silveira (UNIFESP)

Mulheres e seus testemunhos: o cinema documental de Lúcia Murat e 
Susana de Sousa Dias 

Lisa Carvalho Vasconcellos (UFBA) 

A escrita do terror: a história de uma estranha coautoria em Guantánamo
Anderson Bastos Martins (UFSJ) 
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Resumo: Desde o surgimento do conceito moderno de história da 
literatura, no bojo do cosmopolitismo e da conscientização histórica 
que insuflava os espíritos nas primeiras décadas de 1800, os problemas 
relacionados à aproximação entre história, teoria e crítica literárias já eram 
visíveis a muitos estudiosos. August Wilhelm Schlegel, em seus Cursos 
sobre Literatura Bela e Arte (1801-1804), afirma que a história da literatura 
pode ser considerada uma ciência porque trata daquilo no qual ocorre 
um progresso infinito. No entanto, com as diversas ondas de contestação 
da história a partir da metade do século XX, o discurso histórico, e nele 
se enquadra igualmente o discurso sobre a história da literatura, passa 
a ser motivo de desconfiança. O primeiro ataque ocorrido ainda nas 
primeiras décadas de 1900 se dava por motivos estéticos, no âmbito da 
busca pela autonomia das vanguardas modernistas. Após isso, as correntes 
críticas de filiação aos estudos intrínsecos, como o formalismo russo, o 
estruturalismo, e a desconfiança pós-estruturalista com as metanarrativas 
ou narrativas totalizantes, a partir de 1960, tornam o terreno da história da 
literatura um campo minado de radicalismos e distorções. Nesse ambiente, 
poucos ousam empenhar-se na defesa da dimensão histórica da literatura, 
como os estudiosos da estética da recepção. O panorama atual passa 
pelo surgimento do materialismo cultural nos anos de 1980, o avanço dos 
estudos culturais, marxistas, feministas, pós-coloniais, nos quais uma das 
grandes questões que se coloca é a da representação das vozes oprimidas 
pelo discurso histórico hegemônico. Diante de tais perspectivas, ainda seria 

Roberto Acízelo Quelha de Souza (UERJ)
Constantino Luz de Medeiros (UFMg)

A hISTóRIA DA LITERATURA COMO 
PROBLEMA: REFLEXõES SOBRE A CRISE 
PERMANENTE NOS ESTUDOS DIACRôNICOS 
DE LITERATURA05
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possível falar em crise da história da literatura, ou os estudos diacrônicos 
não fazem mais sentido? Se a história deve ser lida a contrapelo, como 
compreendia Walter Benjamin, ou ainda como constructo social e cultural 
de um discurso hegemônico, na conceitualização de Foucault, então como 
compreender e delinear o que foram os discursos literários do passado? 
Em outras palavras, faz ainda sentido estudar a história da literatura? Esse 
Grupo de Trabalho pretende levantar estas e outras questões concernentes 
aos estudos diacrônicos de literatura.
Palavras-chave: História da literatura, Estudos diacrônicos, Literatura e 
história, A crise nos estudos de historiografia literária

TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
Sem prólogo nem epílogo: notas sobre experimentos de historiografia 
literária

Heidrun Krieger Olinto(PUC-Rio)

Reflexões sobre um ciclo de pesquisas: entre o conceito e a história
Roberto Acízelo Quelha de Souza(UERJ)

Literatura e história: breve nota sobre a atualidade dessa relação
Joana Luíza Muylaert de Araújo(UFU)

O primeiro romantismo alemão e o historiador de literatura como leitor
Constantino Luz de Medeiros(UFMG)

Algumas reflexões de Cesare Segre sobre a crítica literária
Raphael Salomão Khéde(UERJ)

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2
Ainda sobre o regionalismo: notas para repensar o problema

Fernando Cerisara Gil (UFPR)

O tema da língua no romantismo e no modernismo brasileiros
Márcia Regina Jaschke Machado (UFMG)

José Veríssimo e as dimensões do teatro brasileiro
Márcio Roberto Pereira (UNESP/Assis)

Maria do Carmo de “A Normalista” e outras mulheres submissas de 
romances brasileiros do século XIX em estudo comparado

Maurício Viana de Sá (UFAM)

A presença do poeta B. Lopes nos periódicos cariocas da virada do 
século XIX para o XX

Isabela Melim Borges (UFSC)

QUINTA 10

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
História da Literatura como uma gaia ciência

Aline de Almeida Moura (PUC-Rio)

Proposições para os estudos diacrônicos de literatura
Rodrigo de Agrela (UFMG)

Entre a ficção e a história: elementos góticos em contos e romances de 
Alexandre Herculano

Hugo Lenes Menezes (IFPI)

Machado de Assis, autor de vanguarda? Uma leitura concreta
Gustavo Reis da Silva Louro (UFRJ)

Os impasses da crítica: a questão dos gêneros em Ítalo Calvino
Marlon Augusto Barbosa (UFRJ)

Tradução e literatura nacional: um estudo do empreendimento editorial 
de B. L. Garnier (1870-1880)

Valeria Cristina Bezerra (UNESP)
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Leni Nobre de Oliveira (CEFET/Mg)
Evaldo Balbino da Silva (UFMg)
Divanize Carbonieri (UFMT)

06
A INCLUSãO DAS DIFERENÇAS E DAS 
DIVERSIDADES NAS NOVAS TESSITURAS DE 
PRODUÇãO E NAS LEITURAS LITERáRIAS 
CONTEMPORÂNEAS

Resumo: O comparatismo tem servido como valioso e insubstituível 
meio de abordagem e estudo de obras literárias, possibilitando 
um amplo e diverso diálogo entre teorias e produções literárias 
contemporâneas com as de diversas épocas. Nesse sentido, a 
Literatura Comparada possibilita que novos autores, à luz de sua 
comparação com autores canônicos e à luz de novas teorias, sejam 
recebidos por novos leitores e críticos. Compagnon defende que todo 
texto se constrói pelo trabalho da citação, atividade em que o ato 
de leitura reúne-se ao de escrita, pois escrever é sempre reescrever 
o que a leitura recortou (COMPAGNON, 1996, p. 13). O homem, 
nesse sentido, vem escrevendo um grande e único texto através dos 
tempos. Assim, não podemos ver num texto aquilo que o tornaria 
virgem, no sentido primeiro desta palavra, o de uma pureza sem 
interferências, sem mestiçagens. E isso porque dialogar com a escrita 
passada é procedimento comum à criação literária, afirma Carlos 
Fuentes ao indagar se seria possível haver produção de literatura 
sem tradição (FUENTES apud FIGUEIREDO, 1995, p. 63). Dentre as 
indagações de Fuentes, inscreve-se a possibilidade de sobrevivência 
da tradição através da renovação. Nesse viés, Antonio Candido, 
referindo-se à importância dos leitores, coloca-os como condição 
para a permanência da literatura enquanto um sistema vivo de 
obras, na medida em que eles “a vivem, decifrando-a, aceitando-a, 
deformando-a” (CÂNDIDO, 1973, p. 74.). Se considerarmos que 



TEXTUALIDADES CONTEMPORÂNEASXV CONgRESSO INTERNACIONAL DA ABRALIC

4342

o escritor é antes de tudo um leitor, inferimos que o seu discurso 
é um mosaico de referências que absorve e transforma outras 
produções anteriores. Se no emaranhado que se tece a partir de fios 
discursivos diversos existe uma transformação, a renovação aludida 
por Fuentes ou a deturpação apontada por Cândido, a originalidade, 
então, ganhará um outro sentido. Outra significação instaura-se, 
porque a palavra nova, que agora se constrói, nasce das brechas 
do velho discurso. Com ele dialoga, opondo-se ao mesmo ou lhe 
sendo solidário, o que vai caracterizar a intertextualidade, a qual “se 
constrói no espaço criado pela abertura da palavra frente a outra”, 
uma vez que o signo, com sua capacidade generativa, abre-se “para 
a réplica, para o prosseguimento e para a reinterpretação” (CURY, 
1982, p. 119.). Se para Calvino (1998, p. 11), os “clássicos são aqueles 
livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras 
que precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram na 
cultura ou nas culturas que atravessaram (ou mais simplesmente na 
linguagem e nos costumes)”, as novas tessituras literárias, tanto do 
ponto de vista da produção quanto da interpretação da obra literária 
são percebidas à luz do cânone e dos clássicos, subsidiários naturais 
da herança cultural, ponto de partida para a negação ou afirmação 
de novas produções e leituras. Nessa conjuntura, as demandas de 
atendimento às propostas educacionais no Brasil, considerando 
as orientações governamentais de inclusão das diversidades como 
princípio básico da cidadania, levaram as escolas de formação básica 
e superior a incluir disciplinas e conteúdos que demandam novos 
materiais paradidáticos e suportes teóricos subsidiários das novas 
abordagens e, considerando a pluralidade e a multiplicidade de 
culturas que caracterizam o povo brasileiro e suas diversas heranças, 
várias foram as publicações que se fizeram necessárias e oportunas 
para o aportes do ponto de vista da literatura (teórico, experimental, 
didático e paradidático), muitos deles subsidiados pelo governo 
ou pelos próprios autores, em busca de uma contemplação mais 

ampla e perceptiva da alteridade. Se “todas as obras literárias, em 
outras palavras, são ‘reescritas’, mesmo que inconscientemente, 
pelas sociedades que as leem na verdade, não há releitura de uma 
obra que não seja também uma ‘reescritura” (EAGLETON, s.d., p. 
13). Se por meio do comparatismo, a relação da Literatura com os 
demais produtos culturais do nosso tempo amplia e complexifica 
seus significados, e essa arte se torna objeto complexo, engendrada 
a partir de um pensamento transcultural e transdisciplinar, torna-
se pertinente que esse recurso seja observado em seu potencial 
revelador das diferenças e das diversidades na produção literária 
contemporânea. Com a perspectiva apresentada, neste Simpósio 
pretendemos acolher trabalhos que discutam sobre os rumos da 
produção, da crítica e da teoria literárias na contemporaneidade, 
privilegiando autores, obras e temáticas que abordem sobre 
diferenças, diversidades e inclusão, temas caros às abordagens 
sobre alteridade. Nesse caso, incluem-se, entre outras possibilidades 
analíticas, as releituras feitas de obras já cristalizadas (como aquelas 
sobre Machado de Assis) que, sob as novas investigações, mostram as 
ironias e as denúncias presentes em obras aparentemente ingênuas.
Palavras-chave: Comparatismo, Diversidades e diferenças, Literatura 
Contemporânea, Teorias contemporâneas

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 1
A ironia enquanto recurso estético na produção de Hilda Hilst

Aline Pires de Morais (UNEMAT)

A representação do silêncio e silenciamento em Claire ofthesea light de 
EdwidgeDanticat

Ana Flávia de Morais Faria Oliveira (UFMT)

Carolina de Jesus, uma escritora do nosso tempo
Elzira Divina Perpétua (UFOP)
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Tradição religiosa e traição em Adélia Prado: a humildade e o seu 
reverso no cruzamento de vozes

Evaldo Balbino da Silva (UFMG)

Rosaura, a enjeitada: efígie ou esfinge de Bernardo Guimarães
Marcus Caetano Domingos (UNESP-Franca)

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2
Memórias de meninas: tessituras, contextos, discursos e diferenças

Leni Nobre de Oliveira (FAPEMIG)

Das periferias de São Paulo para as escolas de Brasília: os trânsitos do 
poema “Oração dos desesperados” de Sérgio Vaz

Aline Teixeira da Silva Lima (UnB)

Identidade em trânsito - A artificialização barroca nos “Acenos e afagos” 
de João Gilberto Noll

Bia Crispim de Almeida (UFRN)

Desconstruções de gênero nas autobiografias de Anderson Herzer e João 
W. Nery

Divanize Carbonieri (UFMT)

Panorama de cenas sexuais da prostituição masculina na prosa 
homoerótica brasileira contemporânea

Dorinaldo dos Santos Nascimento (UFU)

Machado de Assis: o sentido de um nome
Felipe Bastos Mansur da Silva (UERJ)

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 3
O lugar do sujeito negro no imaginário dos escritores brasileiros: Érico 
Verissimo, um estudo de caso

Katia Regina da Costa Santos (UFRJ)

Negra, mulher e Americanah: construção identitária em romance de 
ChimamandaAdichie

Michela Rosa Di Candia (UFRJ)

Escrever para viver
Mirian Gado Fernandes Costa (USP)

Questões étnico-raciais e história e cultura africana e afro-brasileira 
nas narrativas literárias dos acervos complementares: alfabetização e 
letramento

Sheila Dias Silva Laverde (UFMT)
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Fabiano Rodrigo da Silva Santos (UNESP)
Márcia Eliza Pires (UNESP)
Adriana Carvalho Conde (UFSM)

A MELANCOLIA E SEUS DESDOBRAMENTOS 
NA LITERATURA: DO ROMANTISMO à 
CONTEMPORANEIDADE07

Resumo: O conceito de melancolia, cujas origens remetem à medicina 
hipocrática, consiste em um dos legados do pensamento antigo mais 
reincidentes na história ocidental. Inicialmente, a melancolia ocupa 
lugar cativo no campo das tradições médicas, tendo as investigações 
que a tomaram como objeto presenciado o nascimento das ciências 
dedicadas ao estudo da mente (SCLIAR, 1994). Tributária ao pensamento 
de Hipócrates e Galeno, a melancolia adentra a Idade Média e nos 
tratados de Constantinus Africanus (BENJAMIN, 1984), acrescenta a 
seu repertório a influência astrológica de saturno que enriquece o 
imaginário acerca dessa enfermidade, oriunda, segundo a antiga teoria 
dos humores, da produção desequilibrada da bile negra, que levaria o 
enfermo ao isolamento misantropo, à prostração, à loucura e a uma 
tristeza mórbida, identificada com o ermo e com a morte. Ainda na 
antiguidade, o tratado atribuído a Aristóteles, conhecido como Problema 
XXX (1998), cunha uma definição de melancolia que se tornaria cara, 
posteriormente, ao campo das artes e das atividades intelectuais – 
segundo o tratado, há uma associação íntima entre melancolia e estados 
de inventividade genial, de maneira que excentricidade, tristeza e 
solidão seriam atributos próprios das mentes superiores e invulgares. 
A partir do século XVIII, com o desenvolvimento dos campos da 
medicina na senda da experimentação empírica, o termo melancolia 
torna-se inadequadamente impreciso e obsoleto para descrever uma 
condição patológica e positivamente verificável – isso, pois, a essa 
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altura, a melancolia já medrara com relativa autonomia e franco vigor 
nos campos das artes, principalmente, como meio de identificação de 
uma forma de genialidade desviante e mesmo maldita. A medicina 
e a psicologia moderna adotam, então, o conceito “depressão”, 
incursionando pelos meandros da melancolia, apenas em busca de 
correspondências especulativas e mesmo metaforicamente poéticas.
Conforme se distancia da ciência, a melancolia desenvolve-se 
acentuadamente nas artes, converte-se em motivo poético, que, 
vicejando sobretudo em solo romântico, carrega para os campos da 
criação artística todo um repertório de imagens que servirão de matéria 
prima para uma concepção de arte hiperbolicamente subjetiva, que 
coloca em relevo os contrastes entre o artista inspirado e a realidade 
comum, sempre insuficiente, entediante, rarefeita e opaca. Saturno (e a 
influência malsã dos astros), bile negra, spleen, tédio, acedia, luto, vazio, 
silêncio, precipitação, sentimento de exílio e estagnação estão entre os 
muitos contributos da história da melancolia à esfera das artes.
A equação entre tristeza, loucura e inspiração, já presente no Problema 
XXX, será de grande importância para a configuração do conceito de 
gênio no romantismo; essas categorias tornar-se-ão ainda mais próximas 
conforme se desenvolve a sociedade burguesa e, consequentemente, 
marginaliza-se o artista, que, como reconhece Hugo Friedrich (1979), ao 
ser alheado do plano utilitário da sociedade moderna, assume o estigma 
do isolamento como identidade. Além disso, a própria arte, no processo 
de constituição da sociedade moderna, é extirpada de suas pretensões à 
transcendência e à sacralidade aurática (BENJAMIN, 1987) – na esfera do 
utilitarismo moderno, o artista converte-se em anátema e a arte tem em 
seu norte um ideal vazio. Sensível a esses fenômenos, o gênio romântico 
converte-se em artista maldito, e o complexo melancólico torna-se não 
apenas referência para a identidade do artista moderno, mas prisma 
monocromático pelo qual ele enxerga a realidade e relaciona-se com 
a história, mediante uma atitude de negação e resistência. Como 
reconhecem Michael Löwy e Robert Sayer (1995), enquanto a ilustração 

chancela a hegemonia do ideário moderno, o romantismo representa a 
reação a esse ideário. Dada sua proeminência junto ao romantismo, a 
melancolia pode ser considerada uma de suas bandeiras de resistência, 
a bem dizer, uma bandeira negra e desmantelada.
Benjamin (1989) e Dolf Oehler (1997) reconhecem a associação entre 
melancolia e resistência na poesia de Baudelaire como um mecanismo 
de relacionamento com a história. Com efeito, a visão desencantada de 
Baudelaire acerca do tempo presente pode ser tratada como ponte entre 
o espírito romântico e o das épocas futuras, encontrando correspondência 
na arte do século XX, que, ao presenciar a falência das utopias modernas 
face à deflagração de fenômenos que colocaram em relevo os nexos 
íntimos entre progresso e barbárie, configura uma imagem do século 
envolta em atmosfera de rarefação, opacidade e dissolução.
Considerando-se a ligação íntima entre a melancolia e a configuração 
de aspectos da identidade artística moderna, o simpósio proposto 
visa comportar considerações sobre os diversos desdobramentos da 
imagética da melancolia na literatura ocidental entre o romantismo e 
a contemporaneidade. Enfeixando, pois, desde a leitura da melancolia 
como referência para a identidade do artista moderno, até seu 
tratamento como mirante para avaliação do fenômeno histórico. Desse 
modo, ficção, poesia, teatro e crítica produzidos desde fins do século 
XVIII até o século XXI que tomem como referência a melancolia, o tédio, 
a evidencia de categorias negativas e testemunhem a falência de utopias 
possuem interlocução com a proposta de nossas discussões.
Palavras-chave: Melancolia, Modernidade, Sublime, Alegoria.

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 1
Melancolia e religião na literatura romântica de Chateaubriand

Natália Pedroni Carminatti (UNESP-Araraquara)



TEXTUALIDADES CONTEMPORÂNEASXV CONgRESSO INTERNACIONAL DA ABRALIC

5150

A forma e a voz da melancolia: a construção literária do efeito em Edgar 
Allan Poe

Marluce Faria de Melo e Souza (UERJ)

O céu está morto: melancolia, crise da idealidade e a dicção do sublime 
na poesia decadentista

Fabiano Rodrigo da Silva Santos (UNESP)

A revolução de melancolia: a vida após a ruína
Lívia Santiago Moreira (UNICAMP)  

A linguagem melancólica de Lugares que não conheço, pessoas que 
nunca vi, de Cecília Giannetti

Clélia Precci Pereira Pachiel (UFJF)

QUINTA 10

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2
“O cão de Dürer”, um conto melancólico de Maria João Cantinho

Marcelo Pacheco Soares (IFRJ)

O caleidoscópio de Ana Cristina Cesar: uma retórica da melancolia
Leide Rozane Alves da Silva (UnB)

Lica Sebastião e a melancolia do olhar
Paulo Geovane e Silva (FACISABH/Universidade de Coimbra)

Melancolia e dissonância: conexões entre a revitalização poética e a 
marginalidade literária.

João Tavares Bastos (UFRJ)

The dark lady: A “Amada Morta” em A Noiva Cadáver de Tim Burton
Adriana Carvalho Conde (UFSM)

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 3
A melancólica esperança de Rubén Darío

Dário de Jesus Gomez Sanchez (UFPE)

A representação do escritor e a melancolia em Ilusões Perdidas
Melissa Raquel Zanetti Franchi (UNICAMP)

Michel de Montaigne e Cecília Meireles: um encontro entre duas 
solidões

Márcia Eliza Pires (UNESP-Araraquara) 

Melancolia e distâncias aproximadas em Cecília Meireles e Banana 
Yoshimoto

Joy Nascimento Afonso (UNESP-Assis)

Eu, caçador de mim: a peculiaridade das produções culturais mineiras 
em três recortes temporais do século XX

Denise Ribeiro Frade (UFMG)
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Leny da Silva gomes (UNIRITTER)
Elizabeth de Andrade Lima hazin (UnB)

A SUPERAÇãO DE LIMITES NA OBRA DE 
OSMAN LINS: DISSIPANDO A CEgUEIRA 
ANTE OS hIERógLIFOS QUE NOS CERCAM08

Resumo: Pensar as textualidades contemporâneas conduz de imediato 
às práticas textuais que abrigam, num mesmo espaço, diferentes 
linguagens, diferentes percepções e a necessária reflexão sobre a 
múltipla atividade sensorial do leitor/espectador/ouvinte. Alguns textos 
–  entre eles  a obra de Osman Lins – se realizam no suporte livro em 
processo de superação dos  limites próprios das páginas impressas, 
aproximando-se, na sua mistura de linguagens, nas provocativas 
reflexões metaliterárias e nas inusitadas estratégias compositivas, ao 
domínio da hipermídia. Naturalmente interligados, o alfabeto fonético e a 
escrita,  a palavra impressa e as mídias eletrônicas, em seus processos de 
funcionamento e de cíclica predominância, afetaram a cultura Ocidental 
e certamente provocaram escritores, como Osman Lins, envolvidos e 
comprometidos que eram em questões que exigiam uma percepção além 
da que as mídias de massa veiculavam, ou veladamente evidenciavam.
O diálogo estabelecido entre Osman Lins,  jornalistas e colegas de ofício 
acabou criando uma pauta de questões recorrentes que, agregada 
aos estudos literários do Autor e às incursões metaliterárias em suas 
narrativas, é indicativa de caminhos a percorrer para um trabalho de 
compreensão não só de sua obra, mas também de sua época. Críticos 
demonstram estar atentos a elementos formais, a perspectivas teóricas, 
a temáticas habilmente selecionadas que sinalizam, na obra do autor, 
mudanças de comportamento coletivo  e desenvolvimento de um novo 
ambiente de que a escrita e seus suportes participam. 
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Em 2014, Ana Luiza Andrade escreve um depoimento sobre a 
trajetória da fortuna crítica osmaniana, para o número 37 da Revista 
Cerrados (UnB), em que estabelece seus momentos principais. 
Haveria, então, três grandes momentos dessa trajetória: o primeiro, 
ainda incipiente, que se caracterizaria por constituir-se em crítica 
desbravadora, própria do início mesmo da leitura de sua obra, 
trazendo à tona aspectos como o peso da biografia do escritor na 
sua ficção, a influência que teria sofrido do Novo Romance francês 
e a orientação seguida por seus romances e contos após ter o 
autor publicado o ensaio Guerra sem Testemunhas, sobre o ato 
da escrita. O segundo momento delineia-se a partir da publicação 
de alguns livros basilares, resultantes de trabalhos finais de pós-
graduação (dissertações e teses), e avança um pouco com a pesquisa 
acadêmica, a qual se nutre sobretudo dos livros iniciais, do primeiro 
momento. Por fim, o terceiro, se iniciaria em 2013, por ocasião das 
homenagens dos 40 anos de publicação de Avalovara, em evento 
organizado na UnB. Segundo aquela pesquisadora, “abre-se aqui 
um novo estágio na crítica osmaniana, com relação à busca de um 
pensamento teórico que, de fato, sempre permeou o pensamento do 
escritor. Com efeito, a meu ver, os pesquisadores que se destacaram 
naquele momento chamaram a atenção para um Osman Lins 
teórico, e, para ser mais precisa, um escritor que inventa sua própria 
teoria, à medida que avança em seu percurso ficcional” (p. 50). Tais 
palavras tornam clara a importância de perseguir em profundidade 
o pensamento teórico de Osman Lins na tentativa de traçar sua 
ars poetica, levando em conta suas estratégias textuais e as notas 
que deixou impressas em seus livros, conservados nos arquivos da 
Fundação Rui Barbosa e do IEB/USP.
Percebe-se que muito da arquitetura da obra osmaniana é pautada 
por uma concepção de comunicação, que se tornou prática 
habitual a partir da década de 90 do século XX, com o uso da 
Internet. As concepções de espaço e de tempo adquirem novos 

contornos numa cultura de contiguidades, fluxos, simultaneidades. 
Sua fascinação pelo evoluir da escrita e suas leituras sobre os 
suportes da escrita e sobre a manufatura dos livros é visível na 
produção ficcional e ensaística.
A partir desta manifesta importância dada ao evoluir da escrita, à 
reflexão teórica sobre a narrativa, ao desvelamento das infiltrações 
entre literatura e contextos, encaminhamos este simpósio para 
acolher estudos sobre a associação da obra de Osman Lins à sua 
visão  em relação ao seu tempo e às práticas da escrita literária e 
não literária. Isso significa assegurar para o autor uma posição limiar 
entre a projeção precursora de uma textualidade que se firmará no 
futuro e uma percepção dos movimentos iniciais, não racionalizados 
ou não totalmente conscientizados, mas intuídos, das mudanças 
motivadas pelas tecnologias da informação que provocaram um olhar 
ao passado da escrita e uma experimentação de novas textualizações.
Palavras-chave: Osman Lins, Textualidades contemporâneas, Crítica, Teoria.

QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
A escrita unificadora de Osman Lins 

Ricardo Andrade (UnB)

Ideais igualitários na literatura de Osman Lins e de Charles Baudelaire 
Maria Aparecida Nogueira Schmitt (CES/JF)

Tantra e texto: divindades do amor em Avalovara 
Maria Aracy Bonfim (UFMA)

Como se me cercasse um ritmo: o uso da figura conceitual Ressonantia 
na obra osmaniana 

Elizabeth de Andrade Lima Hazin (UnB)

Loreius, transcendendo os limites da objetificação
Thomaz Antonio Santos Abreu (UnB)
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QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 2
O espaço desdobrado em Conto Barroco ou Unidade Tripartita 

Vanessa Pereira Cajá Alves (UnB)

Nenhum vitral retém a claridade: um salto, um grito, um gesto 
Leny da Silva Gomes (UNIRITTER)

Elementos de narratologia em O pássaro transparente, de Osman Lins 
Marcos Eduardo Lopes Rocha (UnB)

Ressonância, poesia e ideograma: o Retábulo de Santa Joana Carolina, 
de Osman Lins, e a tradução para o japonês

Cacio José Ferreira (UnB)

Solidão e Política: Os gestos, de Osman Lins na perspectiva filosófica de 
Hannah Arendt

Cacilda Bonfim (UnB)

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
Olhar do fragmento: desdobramentos de microimagens na leitura de A 
rainha dos cárceres da Grécia 

Emanuelle Alves Adacheski (UEPG), Keli Cristina Pacheco (UEPG)

Sob os olhos de um texto: a visão em A rainha dos cárceres da Grécia 
Pedro Henrique Couto Torres (UnB)

Ressonâncias musicais em Avalovara e em A rainha dos cárceres da Grécia
Sebastiana Lima Ribeiro (UnB)

A escrita da ausência no romance contemporâneo: A rainha dos cárceres 
da Grécia, de Osman Lins 

Mayara Moratori Peixoto (UFJF)

Tilintam as palavras de Osman Lins: uma leitura de Exercício de 
imaginação em contato com A rainha dos cárceres da Grécia 

Thayla Crisrhana Martins Pereira (UnB)

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 4
Saem a passear Maria de França e Stela do Patrocínio: a dicção poética 
da loucura

Bárbara Costa Ribeiro (UFC)

Transfiguração e silêncio em Avalovara, de Osman Lins 
Martha Costa Guterres Paz (UFRGS)

A dimensão simbólica e criadora da palavra em Lisbela e o prisioneiro.
Marina Arantes Santos Vasconcelos (UnB)

Errâncias e conhecimento: a viagem de Abel, o ardor de Ulisses
Luciana Barreto Machado Rezende (UnB)

O que se faz da vida com tudo que se é: resistência e realismo em Santa, 
automóvel e soldado, de Osman Lins 

Adriana de Fátima Barbosa Araújo (UnB)

Ensino superior: os mesmos problemas quarenta anos depois
Leonardo Monteiro Trotta (UNICARIOCA)
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Flavio garcía (UERJ)
Marisa Martins gama-Khalil (UFU)
Sylvia Trusen (UFPA)

ALTERIDADES CONCEITUAIS DO 
FANTáSTICO09

Resumo: Louis Vax, na introdução ao seu clássico estudo sobre o 
fantástico (L’art et la littérature fantastiques. Paris: Press Universitaires 
de France, 1960), adverte o leitor, logo de imediato, sobre as 
dificuldades que envolvem quaisquer tentativas de definição do 
gênero, preferindo, por essa razão, voltar-se ao exame crítico dos textos 
ficcionais nos quais irrompe o acontecimento considerado inexplicável 
pelas leis admitidas em nosso mundo natural. Tzvetan Todorov, em 
seu paradigmático trabalho de fundamentação teórica acerca do 
fantástico (Introduction à la littérature fantastique. Paris: Editions du 
Seuil, 1970), diferentemente de Vax e outros seus antecessores ou 
coetâneos, inicia procurando delimitar certos pressupostos bastante 
rígidos que definiriam o gênero literário, em si e, sem hesitar, 
circunscreve, sob vieses estruturalistas, tanto o conceito de gênero, em 
suas diversidades histórica e teórica, elementar e complexa, quanto 
define, em seu universo, a literatura fantástica. Irène Bessière, em sua 
primaz publicação em torno da ficção fantástica (Le récit fantastique: 
La poétique de l’incertain. Paris: Larousse Université, 1974), também 
se refere a perspectivas anteriores ou coevas, não se eximindo de 
reconhecer os precursores esforços de Todorov, porém, ainda que 
muitos de seus pressupostos sejam idênticos aos dele, flexibilizando, 
ela opta por menor rigidez estruturalista e, em virtude disso, migra da 
visão genológica daquele para uma visão modal, talvez já influenciada 
pelos ares vindouros da semiologia. Filipe Furtado, sem perder de 
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vista as inovações metodológicas e conceituais trazidas à cena por 
Bessière, reconhece que terá sido com Todorov que “a crítica do gênero 
fantástico atinge de certo modo a maioridade” e, em seu estudo 
(A construção do fantástico na narrativa. Lisboa: Livros Horizonte, 
1980), resgata todo o arcabouço apresentado pelo teórico búlgaro, 
enriquecendo-o com contribuições advindas da semântica estrutural 
de Algirdas Julien Greimas (Sémantique structurale. Paris: Larousse 
Université, 1966), reafirmando, portanto, a visão genológica. Cerca 
de três décadas mais tarde, o mesmo Furtado que, corrigindo falhas e 
completando faltas de Todorov, levara ao extremo a visão estruturalista 
de seu antecessor, escreveria duas diferentes versões de verbetes para 
o fantástico (E-Dicionário de Termos Literários, coordenação de Carlos 
Ceia, disponível em <http://www.edtl.com.pt>), reiterando, em uma 
delas, sua visão genológica – Fantástico (gênero) – e assimilando, em 
outra, a ótica modal – Fantástico (modo) –, ainda que não o fizesse 
em absoluta consonância com Bèssiere, pois é nítida a influência 
que, então, lhe sobrepesa a obra de Rosemary Jackson (Fantasy: The 
Literature of Subversion. New York: New Accents, 1981). Ao longo desse 
Século XX, muitos teóricos e críticos de origens variadas – europeus 
ou americanos, anglo-germânicos ou neolatinos – dedicaram-se a 
refletir sobre o fantástico, adotando seja a orientação genológica, seja 
a modal, ou, ainda, imiscuindo-as sem maiores atenções distintivas, 
e houve, mesmo, outros que optaram por se referir às vertentes 
ficcionais do fantástico chamando-as de categoria – sem, contudo, 
atentarem para o fato de que as categorias, via de regra, são inerentes 
aos gêneros, que delas se compõem – ou de discursos – sem se darem 
conta, igualmente, de que os discursos implicam, na verdade, modos 
de expressão, chegando, de fato, a se poder falar de modos discursivos. 
Desse difuso grupo de teóricos e críticos, do qual muitos adentraram o 
século seguinte, correndo-se o assumido risco de deixar de mencionar 
alguns nomes que não devessem, de forma alguma, ser esquecidos, 
podem-se destacar, elencados não por critérios cronológicos, mas pela 

ordem alfabética de seu primeiro nome, dentre os europeus, Antón 
Risco, Christine Brook-Rose, Jean-Baptiste Baronian, Jean Bellemin-Noël, 
Jean-Paul Sartre, Pierre-Georges Castex, Roger Bozzetto, Roger Callois, 
Remo Ceserani e, dentre os americanos, Ana María Barrenechea, Harry 
Belevan, Jaime Alazraki, Pampa Olga Arán, Renato Prada Oropeza, 
Rosalba Campra, Susana Reisz, Víctor Bravo. Da viragem do Século XX 
para o XXI, mantendo-se bastante produtivo até o momento, merece 
especial destaque David Roas, que vem ocupando um espaço singular 
no universo do fantástico, a partir da publicação, em 2001, de uma 
reunião de textos fundamentais de alguns de seus antecessores e 
contemporâneos, com introdução bastante oportuna (Teorías de lo 
fantástico. Madrid: Arco/Libros), e, dez anos depois, Roas publicaria 
seu trabalho de referência (Tras los límites de lo real. Una definición 
de lo fantástico. Madrid: Páginas de Espuma, 2011), galardoado com 
o prêmio Málaga de Ensaio. Roas, no entanto, oscila, sem muita 
prudência, entre as visões genológica – que parece a que mais lhe 
agrada – e modal – muito pouco referida em sua obra –, optando, 
às vezes, por tratar o fantástico como sendo uma categoria – no que 
também não se aprofunda, observando as relações entre categoria e 
gênero. Espera-se que as comunicações apresentadas neste simpósio 
abordem, sob diferentes ângulos e aspectos, com privilégio para tensões 
comparativistas, as diversas visões conceituais que envolvem a ficção, a 
teoria, a crítica e a historiografia do fantástico, iluminado o cenário dos 
estudos do fantástico neste momento de globalização.
Palavras-chave: Fantástico, Gênero, Modo

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
A cronotopia em Cem anos de solidão, de Gabriel García Márquez e, n’A 
varanda do frangipani, de Mia Couto – uma leitura comparatista

Alexandra Britto da Silva Velásquez (UERJ)
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Mia Couto e o insólito na literatura africana: (im)possibilidades do 
realismo animista

Everton Fernando Micheletti (USP)

Vinte e zinco de Mia Couto: um diário marcado pela presença do insólito 
em uma sociedade pós- colonial

Kátia Marlowa Bianchi Ferreira Pessoa (UNIPLAC), Maria Cândida Melo 
Pereira (UNIPLAC)

No espaço da dissonância: ironia e fantástico em O outro pé da sereia, 
de Mia Couto

Camila da Silva Alavarce (UFU)

Rupturas no discurso oficial: o fantástico e a metaficção historiográfica 
como estratégias contra-hegemônicas em literaturas de língua 
portuguesa

João Olinto Trindade Junior (UERJ/UFRRJ)

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 2
Maravilhoso e alteridade no Cobra Norato, de Raul Bopp e na recolha de 
Antônio Brandão de Amorim Lendas do Nheengatu e em Português

Sylvia Maria Trusen (UFPA)

A tessitura do gênero fantástico: uma análise da construção da 
fantasticidade em Esfinge, de Coelho Neto

Andressa Silva Sousa (UEMA)

A presença do insólito em A luneta mágica
Jander Antonio Sá de Araujo (UFRJ)

Investigação retrofuturista e dandismo decadentista em A lição de 
anatomia do temível Dr. Louison, de Enéias Tavares

Bruno Anselmi Matangrano (USP)

“O bebê de Tarlatana Rosa” de João do Rio sob a perspectiva do modo fantástico
Wellingson Valente dos Reis (IFPA/UNAMA)

A ancestralidade, o maravilhoso e o fantástico em Conceição Evaristo
Angélica Maria Santana Batista (UERJ)

QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
“Um grilo fantástico” e “O ocidente misterioso”: uma leitura de dois 
contos de Altino do Tojal

Mônica Muniz de Souza Simas (USP)

Comissão das lágrimas, de António Lobo Antunes: memórias de um 
“silêncio perplexo”

Ana Paula Silva (UFU)

A casa da cabeça de cavalo, de Teolinda Gersão, e Pedro Páramo, de 
Juan Rulfo: diálogos além-mar na perspectiva fantasmagórica

Maria Catarina Rabelo Bozio (USP)

Trânsitos entre o surrealismo e a modernidade latino-americana: a 
estética pictórica de Frida Kahlo e seu modo fantástico de convergência 
com a escrita de Carlos Fuentes

Jucelino de Sales (UnB)

Uma fantasma na literatura juvenil brasileira: entre ladrilhos e assombros
Andréia de Oliveira Alencar Iguma (UFU)

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 4
Figurações do lobisomem em Sete monstros brasileiros, de Braulio 
Tavares

Flavio García (UERJ)

Objetos mágicos, pitadas de feitiço e cabeça de mandinga: algumas 
categorias do fantástico no conto “O saci”, de Hugo de Carvalho Ramos

Fabianna Simão Bellizzi Carneiro (UERJ)

Cingindo os insólitos rios e matas goianos: os espaços topofóbicos da 
literatura sertanista

Bruno Silva de Oliveira (UFU)

Oralidade e mito: a construção da fé em dois contos de lobisomem
Jamille da Silva Santos (UFU)
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Histórias de Alexandre: os objetos mágicos na dobragem da personagem 
insólita Alexandre

Lilliân Alves Borges (UFU)

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 5
Objetos insólitos e assombrados: da concretude prosaica à maldição

Marisa Martins Gama-Khalil (UFU)
O fantástico genológico: considerações teóricas e outras considerações

Karla Menezes Lopes Niels (UFF)
O sonho do não eu

Luís Paulo Fiúza Marques (U.P Mackenzie)
Savinio e Bontempelli e o universo imaginativo da literatura fantástica

Sonia Cristina Reis (UFRJ)
“Bartleby, o escrivão”: uma metáfora da entropia

Vanessa Lemos de Moura Santiago (UFPI)

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 6
Deslocamentos cronológicos do fantástico: representações do tempo em 
Borges e Calvino

Kleber Kurowsky (UFSM)

O fantástico tradicional: do Século XIX à contemporaneidade
Amanda da Silveira Assenza Fratucci (UNESP)

Diabo e Deus, maravilhoso, estranho? Modos ou gêneros?
Marise Gândara Lourenço (UFU)

Imagens oníricas nos romances gráficos A arte de voar e O prolongado 
sonho do Sr. T

Ana Lúcia Mendes Antonio (UNIFESP)

Foto-grafia: o mundo, o insólito e a perplexidade na obra de Charles L. Dodgson
Ana Carla Vieira Bellon (UERJ)

Lúcia Sá (University of Manchester)
Javier Uriarte (Stony Brook University)

ARQUITETURAS, NARRATIVAS, CORPOS: 
NOVAS APROXIMAÇõES à AMAzôNIA10

Resumo: A Amazônia continua ocupando papel de destaque na mídia 
internacional. The New York Times, por exemplo, acaba de publicar dois 
artigos extensos sobre a região: um sobre a Fordlândia (‘Deep in Brazil’s 
Amazon, Exploring the Ruins of Ford’s Fantasyland’, 20 de fevereiro 
de 2017) e outro sobre o desflorestamento  (‘Amazon Deforestation, 
Once Tamed, Comes Roaring Back’, 24 de fevereiro de 2017). Esses 
dois artigos, bastante recentes, revelam algumas das questões que há 
anos permeiam muitas das leituras sobre a Amazônia, e nos permitem 
hoje colocar algumas questões que articulam este simpósio. A conexão 
fundamental entre essas duas  narrativas é, sem dúvida, o capital, mas 
é também, e sobretudo, a relação entre capital e natureza. A construção 
da modernidade no meio da selva  está relacionada à maneira como a 
região foi sempre o lugar da proeza, da abundância, da exceção, aonde 
o incrível podia ser tornar real. Por isso mesmo, é também o lugar 
do fracasso desses projetos arquitetônicos, das quedas das ilusões, o 
lugar onde o progresso podia virar loucura, onde a modernidade vira 
ruína. Este simpósio propõe explorar várias formas de intervenção 
do ser humano, vários projetos de transformação radical do espaço 
desde a perspectiva da arquitectura, da infraestructura, da construção 
de caminhos, rotas, repressas, auto-estradas, ferrovias. Quais são os 
projetos e imaginários que explicam essas intervenções e como pode se 
avaliar o êxito ou o fracasso delas? Como é que a cidade, a tecnologia, 
e os sonhos de modernização do estado-nação e do capital global 
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foram pensados em relação à selva e o lugar dela no passado e no 
futuro? Obras importantes como Trem fantasma: a modernidade na 
selva, de Francisco Foot Hardman, ou o Fordlândia, The Rise and Fall of 
Henry Ford’s Forgotten Jungle City de Gregg Grandin, pensaram alguns 
aspectos desses projetos. O romance Mad Maria, de Márcio Souza, ou 
o filme Iracema: uma transa amazônica, de Jorge Bodanzky e Orlando 
Senna, também constituem aproximações ao tema. As frequentes 
representações da Amazônia como espaço “à margem da história”, 
como lugar do primitivo, do outro, ou do começo, possuidor de um 
tempo “próprio”, frequentemente ignoram como a Amazônia integra 
imaginários modernos (Nugent, Scoping the Amazon, p. 69).
O desflorestamento, por sua vez,  representa uma outra forma da 
penetração, uma transformação radical e violenta da paisagem, ao 
mesmo tempo em que nos faz relembrar com urgência que a Amazônia 
se converteu num lugar essencial para o campo do que no mundo 
anglófono denomina-se “environmental humanities”. Pois as dinâmicas 
do desflorestamento da Amazônia têm como contra-partida os saberes 
dos povos originários da região, que propõem formas alternativas de 
formular o pensamento sobre a relação com o mundo natural. Em 
resposta à rapidez e à violência dos processos de desflorestamento da 
Amazônia, intelectuais indígenas vêm se organizando não apenas para 
resistir politicamente à ofensiva destruidora, mas também para ensinar 
aos não-indígenas outras maneiras de se relacionar com a vegetação e 
o mundo animal (ver, por exemplo, o livro de Davi Kopenawa, A Queda 
do Céu). As ‘humanidades meio-ambientais’ têm pois, a aprender 
com a Amazônia não apenas modos de se defender da destruição 
ambiental, como também a pensar outras formas de narrar que sejam 
diferentes dos interesses do capital e da exploração do território (outro 
exemplo é o livro Antes o mundo não existia. Mitologia dos antigos 
desana-hehíhipõrãs, de Pãrõkumu e Kehíri). Quais são as formas de 
conhecimento e discursos do saber que o mundo dito ocidental não 
leva em consideração ou rejeita, mas que emergem como fundamentais 

para a relação entre a humanidade e o meio ambiente? Como pensar 
os possíveis lugares dos mundos vegetais, minerais e não-humanos 
na cosmovisão moderna? Como  formas de pensar, viver e narrar que 
constituem o espaço amazônico podem enriquecer culturas ocidentais 
e acadêmicas? Em diálogo com a antropologia e outros campos, este 
simpósio propõe novas aproximações às narrativas amazônicas.
O filme Iracema, mencionado acima, aborda de maneira crítica 
o processo de desmatamento (intenso na década de 70), o 
desenvolvimentismo, e os investimentos em infraestrutura e 
exploração que caracterizaram o projeto da ditadura para a região. O 
filme coloca em diálogo com esses processos questões da ordem da 
intimidade, do corpo, gênero e sexualidade, dimensões que, apesar 
deconstarem na história das representações amazónicas, aparecem 
muitas vezes diminuídas por narrativas afeitas ao “gigantismo,” para 
citarmos Candance Slater. Assim como as tensões e cruzamentos entre 
epistemologias “ocidentais” e “indígenas,” também propomos pensar as 
relações entre grandes projetos transformadores e narrativas íntimas, 
onde os corpos e os afetos também podem ser entendidos como 
elementos centrais na construção e na vivência do espaço da Amazônia.   
Convidamos, assim, para este simpósio, trabalhos que explorem os 
os diálogos entre as múltiplas modernidades amazônicas e as lógicas 
de narrar e de construir (cidades, arquiteturas, paisagens, linguagens, 
textos, corpos) que encontram-se nelas.
Palavras-chave: Amazônia, arquitectura e meio ambiente, Narrativas e 
saberes indígenas, Representação do corpo e da intimidade

QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
Makunaima e Nambalissita: heróis mitológicos da Amazônia e do Cunene

Christian Rodrigues Fischgold (UERJ)
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Transformando a poética do ambiente: O livro das transformações 
contadas pelos yanomami do grupo Parahiteri 

Pedro Mandagará (UnB)

A tradução como cosmopolítica na Amazônia: Davi Kopenawa e uma 
ecologia sem naturalismo

Jamille Pinheiro Dias (USP)

O ‘Rito do Irmão Pequeno’ de Mário Andrade e canções de trabalho 
macuxis: uma outra modernidade Amazônica 

Lúcia Sá (University of Manchester)

Leitura literária de repertórios narrativos dos Pemón como via de 
contato com uma herança ancestral pautada na interação indígena-
natureza-sagrado

Elda Firmo Braga (UERJ)

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 2
Una modernidad en ruinas: imágenes del espacio amazónico en Euclides 
da Cunha

María Florencia Donadi (Universidad Nacional de Córdoba - CONICET)

O ciclo da borracha: nas linhas da história e nas entrelinhas da literatura 
Valderiza de Almeida Alves (UFAM)

Cicatrizes, corpos e árvores: Leituras das marcas da indústria extrativa 
do látex nos corpos dos trabalhadores amazônicos

Carolina Sá Carvalho (University of North Carolina at Chapel Hill)

“Splendid testemunhos”: sofrimento e prazer nos diários de Roger Casement
Javier Uriarte (Stony Brook University)

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
Práticas de leitura na Amazônia por personagens-leitores marginalizados

Regina Barbosa da Costa (UFPA)

Casas verdes: o lugar da Amazônia na obra de Mario Vargas Llosa
Victoria Troianowski Saramago (Universidade de Chicago)

Mítica Amazônia em corpos metamórficos de Maria Martins
Lúcia Ricotta (UNIRIO)

A selva, esqueleto da vida: uma leitura dos Diários amazónicos de Flávio 
de Carvalho (1958) desde um “perspectivismo” contemporâneo. 

Luz Horne (Universidad de San Andres)

Concertos infernais no paraíso perdido. Literátura, paisagem sonora e 
ecoaustica na amazonia

Luca Bacchini (Pesquisador independente)

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 4
Transformadores-transformados: proyectos de colonización en el 
espacio Amazónico, siglos XVI al XVIII

Diego Fabián Arévalo Viveros (University of California)

The Lost Word ou de como perdi minha Amazônia: contraponto 
ao discurso rousseauniano na constituição da imagem do indígena 
amazônico 

Fábio Almeida de Carvalho (UFRR)

Pluriamazônia: debates em torno de literatura e geopolítica
Allison Marcos Leão da Silva (UEA)

O caminho da última fronteira: imaginação geográfica e pesquisa 
científica na região dos rios Negro, Branco e seus afluentes

Patricia Marinho Aranha (UFRJ)
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Mauro Nicola Póvoas (FURg)
Alvaro Santos Simões Junior (UNESP/Assis)

ARQUIVOS, FONTES PRIMáRIAS E 
PERIóDICOS11

Resumo: O simpósio pretende discutir, tendo em vista os conceitos 
fornecidos pela Teoria da História da Literatura, os arquivos, as fontes 
primárias e os periódicos. Pensar os estudos literários a partir de 
bibliotecas, primeiras edições, manuscritos, jornais, revistas e almanaques 
é a proposta do grupo, tendo por objetivo a valorização da materialidade 
da literatura e a reavaliação de textos e autores que, muitas vezes, não 
pertencem ao cânone de determinado sistema literário. A proposta apoia-
se em tópicos teóricos como os de rastro, fonte primária e cânone. Por 
meio do rastro, noção registrada por Paul Ricoeur, pode-se estabelecer 
um elo entre o passado e o presente, entre o que já foi e o que pode 
ser dito, hoje, desse pretérito. Para Ricoeur, o depósito de documentos, 
ação de aparente inocência ideológica, mascara uma operação que pode 
estar crivada de discriminação: por que este e não aquele documento foi 
preservado? Nesse sentido, o documento se assemelha ao monumento, 
duas formas de resgate do passado que em geral são vistas de forma 
discordante. O filósofo francês aponta que um primeiro significado, mais 
específico, para “rastro” seria: “vestígio que um homem ou um animal 
deixou no lugar em que passou”; depois, num segundo momento, 
concede à palavra outro sentido, mais geral: “toda marca deixada por 
uma coisa”. Se o rastro é visto como vestígio, deve-se levar em conta que 
ele existe porque antes um homem ou um animal agiu num determinado 
espaço, sendo essa marca o convite ao pesquisador para que se direcione 
ao homem ou ao animal que porventura tenha transitado por ali. Ana 
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Luiza Martins, por sua vez, diz que os periódicos, ao mesmo tempo em 
que são objeto de análise de um determinado estudo, são também fonte, 
o que permite que se reconstrua a história a partir de uma série periódica, 
ao lado de outras fontes documentais. Os periódicos são uma fonte 
preferencial para pesquisas de vários tipos, sobretudo por documentar o 
passado por meio de textos, publicidade ou iconografia, os quais evocam 
em seu conjunto, de imediato, o quadro histórico em que se pretende 
transitar. Contudo, o trabalho com o periodismo deve dar-se a partir 
da efetiva inserção das folhas em seu tempo, em um trabalho que não 
peque por ignorar as condições de vigência de jornais e revistas em sua 
época, sob pena de que as fontes, de luz para esclarecer pontos obscuros, 
transformem-se em cilada documental. A autora ainda esclarece que 
os juízos exarados pela fonte periódica podem ser capciosos, caso 
não sejam devidamente contextualizados, já que a pertinência desse 
gênero de impresso como testemunho do período é válida somente se 
forem levadas em consideração as condições de sua produção, de sua 
negociação, de seu mecenato propiciador e, sobretudo, da natureza 
dos capitais nele envolvidos. Sobre o cânone, por fim, alinhavam-se as 
considerações de Wendell V. Harris. Se, para muitos, o cânone deve seguir, 
na sua constituição, somente critérios estéticos, sem valorizar aspectos 
ideológicos, políticos ou culturais, Harris relativiza o tema ao pensar não 
mais em cânone, no singular, mas sim na possibilidade da existência de 
vários cânones, no plural. O autor levanta vários questionamentos em 
torno do tema, procurando desmitificar alguns conceitos que o norteiam. 
Harris contesta, por exemplo, o caráter de autoridade única e indiscutível 
que reveste o cânone literário, herança de uma inapropriada aproximação 
com o cânone religioso – formado pelos livros aceitos pela Igreja, que 
vieram a compor a Bíblia. Não por outro motivo, ao invés de um cânone 
somente, Harris trabalha, a partir de Altastair Fowler, com a hipótese 
da existência de vários tipos de cânones, cada um deles atendendo a 
aspectos que serão substituídos por outros na primeira oportunidade em 
que se fizer necessária a mudança – até porque a história da literatura, 

por ser temporal e lacunar, nunca dá conta de todas as manifestações 
que a ela importam. Assim, por ser tema constantemente trabalhado 
nos Programas de Pós-Graduação em Letras do Brasil, justifica-se a 
proposta do simpósio, que pretende aglutinar em torno de si um grupo 
de professores e pós-graduandos que há alguns anos vem se encontrando 
e trocando experiências em eventos no país e no exterior. O simpósio é 
uma repetição de proposta feita no XIV Encontro da ABRALIC, na UERJ, 
em 2016, com um bom número de comunicações inscritas, suscitando um 
debate bastante profícuo em torno dos temas propostos.
Palavras-chave: Arquivos, Fontes primárias, Periódicos, Acervos

TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
L’Assommoir e Germinal, de Émile Zola, na imprensa brasileira

Eduarda Araújo da Silva Martins (UFRJ)

José Joaquim de Campos Leão Qorpo-Santo em seu tempo: uma breve 
apresentação do contexto cultural de Porto Alegre no século XIX

Maria Clara Gonçalves (UNICAMP)

Alguns indícios em torno da recepção crítica do romance Sonhos d’ouro 
(1872), de José de Alencar, nas páginas da imprensa fluminense

Priscila Salvaia (UNICAMP)

O romance histórico e a ficcionalização da cultura popular em As minas 
de prata: a prosa de caráter histórico mais verdadeira que a História?

Rafaela Mendes Mano Sanches (UNICAMP)

Mediação, midiatização: Sœur Philomène (1861), dos irmãos Goncourt, 
na imprensa oitocentista

Zadig Mariano Figueira Gama (UFRJ)

O folhetim e a recepção crítica: o caso de A Mortalha de Alzira de Aluísio 
Azevedo

Sabrina Baltor de Oliveira (UERJ)
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TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 2
Antecedentes e circunstâncias da publicação de Evocações (1899)

Alvaro Santos Simões Junior (UNESP)

Divulgação e avaliação de romances em um periódico oitocentista
Andréa Correa Paraiso Müller (UEPG)

Casa grande & senzala e suas transformações observadas por 
estabelecimento de texto

Carmen de Fátima Henriques da Matta (UERJ)

Crítica textual e fontes primárias: considerações sobre a realização de 
uma edição crítica de Papéis avulsos, de Machado de Assis

Ceila Maria Ferreira Batista (UFF)

Grêmio Literário Português: herança lusitana em terras amazônicas
Germana Maria Araújo Sales (UFPA)

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
Guimarães Rosa, Geraldo França de Lima: escritores mineiros em diálogo

Betina Ribeiro Rodrigues da Cunha (UFU)

Pasolini e o jornalismo italiano dos anos 1970
Cláudia Tavares Alves (UNICAMP)

Literatura paranaense e formação de sistema literário nos cinco 
primeiros números de Nicolau (1987)

Marco Aurélio de Souza (UFPR)

Uma segunda vida secreta: considerações sobre o projeto estético de 
Lúcio Cardoso

Rafael Batista de Sousa (UnB)

Os escritores e sua terra: literatura em Manchete
Raquel Beatriz Junqueira Guimarães (PUC-MG)

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 4
Borboleta: contribuições para a literatura piauiense

Fabíola Nunes Brasilino (UESPI)

A mulher no Oriente: Notas de viagem de Eça de Queirós
Gisele de Carvalho Lacerda (UFF)

Maria Amália Vaz de Carvalho: escritora-senhora
Márcia do Socorro da Silva Pinheiro (UFPA)

A produção de escritoras sul-rio-grandenses no Almanaque de 
Lembranças Luso-Brasileiro

Mauro Nicola Póvoas (FURG)

O jornal como espaço de divulgação da escrita poética feminina no 
século XIX - caso Auta de Souza

Zélia Souza Lopes (UFJF)

QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 5
O gravador como dispositivo de (auto)ficcionalização da narrativa (auto)
biográfica

Christina Fuscaldo de Souza Melo (PUC-Rio)

Memória “arquivada” – pesquisa em arquivos pessoais
Juliana Cristina de Carvalho (PUC-MG)

Carlos Heitor Cony na vida literária brasileira dos anos 1950/60 - um 
trabalho em seu acervo

Marina Silva Ruivo (UNESP)

Arquivos (re)visitados: elucubrações em torno do nome “Mário de 
Andrade”

Ricardo Gaiotto de Moraes (PUC-Campinas)
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12
Patricia Peterle (UFSC)
Lucia Wataghin (USP)
giorgio De Marchis (Università di Roma III)

ARQUIVOS íTALO-BRASILEIROS PARA 
A CONTEMPORANEIDADE

Resumo: Contatos e contágios, mas também encontros, reescrituras, 
traduções, parodias, convergências e contingências que traçaram 
inéditos percursos transoceânicos pela literatura e pela arte 
contemporânea brasileira e italiana. Como se sabe, no século XX, 
assim como na primeira parte do XXI, o conceito de experiência tem 
sido retomado e revisitado mais de uma vez, abrindo-se para novas 
leituras. Nessa perspectiva, no âmbito de uma tradição plurissecular 
de trocas culturais e fluxos literários entre Itália e Brasil, o simpósio 
quer abrir para reflexões sobre a elaboração de textualidades novas, 
inevitavelmente excêntricas em relação aos cânones nacionais, 
derivadas do encontro (mais ou menos direto) e do amalgama fruto 
das intersecções entre as culturas dos dois países. Como pensar 
hoje essas inovadoras relações, que inauguraram novos espaços, 
estimulando confluências estéticas? Sem se limitar a experiências 
mais conhecidas – é possível lembrar as de Luigi Pirandello, Massimo 
Bontempelli, Giuseppe Ungaretti, F. T. Marinetti e Edoardo Bizzarri, mas 
também as da contraparte brasileira, Sérgio Buarque de Hollanda, Jorge 
Amado e Murilo Mendes –, o simpósio pretende refletir sobre essas 
fecundas relações de troca e contaminação, que geram comunicações 
culturais. Desse ponto de vista, procurar-se-á analisar, numa ótica 
disponível à leitura crítica de textualidades de variados gêneros e 
natureza, as obras e processos que melhor refletem uma matriz híbrida, 
reconstruindo também o papel de artistas e intelectuais que em época 
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contemporânea contribuíram para delinear um arquivo sensível e 
partilhado pela arte italiana e brasileira.
Resumo: Literatura italiana, Arquivos literários, Literatura brasileira, 
Contemporaneidades

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 1
Fábulas antigas e modernas. Ungaretti tradutor

Lucia Wataghin (USP)

Valeu a pena voltar
Maria de Lourdes Patrini Charlon (UFRN)

Tessituras poéticas entre Itália e Brasil na contemporaneidade
Patricia Peterle (UFSC)

Da leitura à tradução de poesia: o advento da transcriação
Gaetano D’Itria (UFRJ)

Una lettura dalle Americhe?
Andrea Lombardi (UFRJ)

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2
Graciliano e I Malavoglia

Marcos Falchero Falleiros (UFRN)

A loucura nas novelas de Luigi Pirandello e Machado De Assis
Sandra Dugo (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)

A presença da leveza calviniana na literatura brasileira contemporânea
Natalia Guerra Brisola Gomes Godoi (UEL)

“Uma ideia da literatura como instrumento de conhecimento”: uma 
leitura do epistolário de Italo de Calvino

Raphael Salomão Khéde (UERJ)

Olhares contemporâneos: o Brasil de Paolo Sorrentino
Andrea Santurbano (UFSC)

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 3
Aldo Palazzeschi no Brasil: ressonâncias e desdobramentos

Égide Guareschi (UFSC/UTFPR)

Ma che finzione? Realtà, signori, realtà. Fortuna de Pirandello no Brasil
Alessandra Vannucci (UFRJ)

História de Christo: entre tradução e doutrina
Aline Fogaça dos Santos Reis e Silva (USP)

Primo Levi no Brasil: aproximações e distanciamentos
Helena Bressan Carminati (UFSC), Patricia Peterle (UFSC)

La chiara fama – a construção de uma persona de Giuseppe Ungaretti
Laura Cristhina Fiore Ferreira (USP), Lucia Wataghin (USP)
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Maria Teresinha Martins do Nascimento (PUC goiás)
Lacy guaraciaba Machado (PUC goiás)
Márcia Rios da Silva (UEB)

AS LINgUAgENS CRIATIVAS E A FORMAÇãO 
DO LEITOR LITERáRIO CONTEMPORÂNEO: 
ESTUDO DE TEXTOS INTERARTíSTICOS SOB 
DIFERENTES OLhARES13

Resumo: A pretensão central deste simpósio é a de criar uma instância 
em que se possa explorar a presença de diálogos interartísticos numa 
perspectiva em interação com autor, leitor e obra de arte. Nesse 
sentido, pensa-se que tanto o autor quanto o leitor apoiam-se no 
repertório cultural de que são dotados e os movem durante o ato 
de leitura. Até porque a obra de diferentes sistemas de linguagem é 
instigadora de construção de redes de sentidos. Daí a relevância de 
se intensificarem estudos interartísticos relacionados à produção e 
recepção estética, mediante investigações comparativas que promovam 
novos olhares sobre combinações e processos de hibridação de 
linguagens criativas incluindo estudos sobre a formação do leitor 
literário (infantil, juvenil e adulto) e sua relação com a obra de arte, 
com espaços de leitura e ferramentas contemporâneas adotadas 
para a produção e veiculação de textos artísticos. Realizar estudos 
teóricos da linguagem literária na sua relação com outras linguagens 
pressupõe estabelecer aproximações, contrapontos e distinções, para 
melhor compreender  parentesco e parentalidade de gêneros artísticos 
manifestados nessas linguagens. Daí a relevância em explorar relações 
dialógicas entre Literatura e outras artes apreendidas como fatores 
geradores de identidades em cada uma dessas formas artísticas, 
assumidas como fonte criativa de acentuada produtividade nos dias 
atuais. Alguns teóricos que subsidiam estudos dotados de propósitos 
como estes podem ser representados por Giorgio Agamben, Mario 
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Bellatin, Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Roland Barthes, Susan 
Buck-Morss, para quem “A coletividade do século XX [...] constrói sua 
identidade na base da imagem ao invés da palavra” (BUCK-MORSS, 
2009, p. 28) e forma uma comunidade  transnacional, embora o signo 
verbal continue habitando os mais diferenciados espaços textuais 
verbais e não-verbais.  Nessa direção, pretende-se socializar, neste 
simpósio, estudos que tratem das relações entre textos de diferentes 
sistemas de linguagem, averiguando, por exemplo, até que ponto os 
aspectos relativos à continuidade/descontinuidade, à compleição 
formal das obras articulam-se e podem ser entendidos como 
fenômenos inerentes à produção, à complexidade ou simplificação 
estética e de como tudo isto proporciona relações de fruição artística e 
“consumo”. 
Palavras-chave: Estudos comparados, Hibridação de linguagens 
criativas, Interartes, Repertório cultural

TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
A chance do romance.

João Carlos de Campos Ribeiro Martins (UFF)

A encenação da leitura: prática dialógica interartes.
André Luís Gomes (UnB)

A narrativa curta: correlações de constructo textual e a interação entre 
texto e leitor.

Eni Santos Carvalho (PUC-GO)

A pessoalização em três narrativas curtas: final fixo, em jogos e 
construção interativa.

Viviane Andrade Oliveira (PUC-GO)

Era uma vez: contos de fadas, adaptação e intertextualidade em Into the 
Woods.

Pollyanna Morais Espíndola Gomides (UEG)

TERÇA 08

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 2
Narrativa audiovisual na sala de aula: relatos selvagens, crônica e 
produção de texto.

Diogo dos Santos Souza (UFAL)

O império dos leitores na contemporaneidade: o que fazer com a nossa 
caixa de ferramentas na escola?

Márcia Rios da Silva (UNEB)

O leitor para além do texto e sua responsabilidade social.
Fernanda da Silva Oliveira (UEG)

Personagens femininas dos séculos XX e XXI: perfis emblemáticos da 
literatura, do teatro e da indústria cultural.

Ângela Maria da Costa e Silva Coutinho (IFRJ)

Um pacto criativo: da Lei do Levirato ao Manual da Paixão Solitária de 
Moacyr Scliar.

Wédina Sabino Rodrigues Coelho (PUC-GO)

A linguagem invisível tatuada no corpo-texto
Maria Teresinha Martins do Nascimento (PUC-GO)
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Édimo de Almeida Pereira (CES/JF)
gislene Teixeira Coelho (IF Sudeste Mg)
Silvio Renato Jorge (UFF)

AUTORIDADE E AUTORITARISMO NO 
SÉCULO XX: O LEgADO DE UMA POLíTICA 
DE MEMóRIA14

Resumo: Nossa proposta fomenta um debate acerca de traumáticos 
eventos ocorrentes no século XX, de modo a apoiar-se no potencial 
crítico de estudos resultantes da aproximação de história, arte e política, 
de onde se pode extrair uma política de memória que visualiza, no 
trabalho com as experiências humanas radicais de exclusão, exílio, 
perseguição e intolerância, a projeção da avocação de uma herança e 
de um compromisso com essa herança (DERRIDA, 1994); nesse sentido, 
incentivar-se-á a iluminação de uma geração de obras e autores que vem 
reagindo contra os crimes de e na memória. Compõem o vasto legado 
desse século conflitos ocorridos no âmbito nacional e internacional, na 
política interna e externa, seja em função do embate África-América-
Europa, das ditaduras nacionais, da propagação do nazi-fascismo, 
da reação ao comunismo, das guerras, do (neo)colonialismo, da 
globalização, do levantamento de fronteiras geopolíticas e socioculturais. 
Em contrapartida, o século XX também motiva um interesse em espacial 
por, em resposta ao legado da violência, instigar movimentações de 
grupos com ideologias e valores diversos a favor da resistência, do 
reconhecimento e da emancipação, fundamentando, sobremaneira, a 
intitulação de uma “era dos extremos” (HOBSBAWN, 1995). Diversas 
produções artísticas testemunharam intimamente os movimentos dessa 
era dos extremos, fornecem, portanto, um amparo material vasto para 
análise da história e de nossa escrita da história. Nesse sentido, apostar-
se-á, sobremaneira, no potencial expressivo e crítico dos textos literários, 
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que recepcionam personagens, histórias e momentos emblemáticos 
no intuito de tentar traduzir esteticamente os impactos de seu tempo. 
Representações da violência desse século encontram no campo artístico 
e literário um espaço convidativo à crítica e à resistência, de modo 
que um corpus significativo de autores imprime em seus textos os 
mal-estares de seu próprio tempo (DERRIDA, 2001), que revertem em 
reações convulsivas contra imposições hegemônicas, seja do ponto de 
vista cultural, ideológico, econômico ou político. Governos autoritários, 
ditadores, colonizadores e outras formas de exercícios da autoridade, em 
defesa de uma razão essencialista, totalitária, falocêntrica e etnocêntrica, 
valeram-se do poder do silenciamento, da submissão, do cerceamento de 
direitos, do apagamento de memória, operando a seu favor uma política 
de incentivo à anistia e à amnésia. Em vista de ações de supressão, 
grande parte da história do autoritarismo no mundo vai apagando-se aos 
poucos, registros queimados, pessoas desaparecidas, vítimas esquecidas, 
crimes “perdoados”; na contramão do esquecimento, desde o final do 
século XX, um pensamento crítico-teórico articula-se em nome de um 
compromisso com uma política de memória contra a anistia e a amnésia, 
em nome da qual investe na recuperação e na manifestação de vestígios 
residuais sintomáticos das ações hegemônicas de “harmonização” do 
passado e de controle sobre a escrita da história. O trabalho artístico, 
pois, encaixa-se no debate com um papel duplo, autorizando uma 
leitura performática que localiza nas obras as marcas (as impressões) 
de um registro de época e corroborando como uma voz crítica que se 
manifesta frente às hierarquias, censuras e imposições socioculturais. 
São bem-vindas, portanto, contribuições de estudiosos que buscam na 
literatura e outras artes um instrumento de expressão da desobediência, 
da perversão, da desautorização de linhas de poder que atuaram – 
e, porventura, ainda atuam - como forças hegemônicas, bem como 
contribuições que localizam, no corpo das respectivas obras, a expressão 
de tempos sob pressão, reproduzindo, no texto da obra, a persistente 
sensação de dolência e angústia. Se, por um lado, se arrolam inúmeros 

exemplos de uso de poder como forma de controle e padronização no 
século XX; por outro, igualmente se multiplicam casos de enfrentamento 
e embate no campo social, com a sublevação de significativos 
movimentos em busca de representatividade e de reconhecimento, e 
no campo intelectual, em que se discutem as desagradáveis heranças 
oriundas da opressão, da segregação e da violência, ações comumente 
empregadas como geratrizes e perpetuadoras do poder da autoridade. 
Ao se propor um campo de análise ampliado, em termos temporais 
e espaciais, objetiva-se produzir articulações entre as memórias 
do autoritarismo e, consequentemente, um repertório crítico que 
possa discutir, com mais propriedade, o século das contradições, em 
que se contrapõem vozes interditas e interditadoras, o subversivo e 
o autoritário, o silêncio e a explosão; localizando, no conjunto das 
apresentações, a perspectiva de uma política de memória que opere pelo 
engajamento, em nome da descolonização do pensamento (MIGNOLO, 
2003) e das relações humanas.
Referências: 
DERRIDA, Jacques. Mal de arquivo: uma impressão freudiana. Trad. 
Claudia Moraes Rego. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001.

_____________. Espectros de Marx: o estado da dívida, o trabalho 
do luto e a nova Internacional. Trad. Anamaria Skinner. Rio de Janeiro: 
Relume-Dumará, 1994.

CERTEAU, Michel de. A escrita da história. Trad. Maria de Lourdes 
Menezes. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007

HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. Trad. 
Marcos Santanita. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

MIGNOLO, Walter D. Histórias locais/Projetos globais: colonialidade, 
saberes subalternos e pensamento laminar. Trad. Solange Ribeiro de 
Oliveira. Belo Horizonte: Editora UFJG, 2003. 

HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo 
Horizonte: UFMG, 2003. 
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SAID, Edward. Reflexões sobre o exílio e outros ensaios. Trad. Pedro 
Maria Soares. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 

_____________. Cultura e Imperialismo. Trad. Denise Bottman. São 
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Palavras-chave: Autoritarismo, Violência, Memória, Legado

TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
Comportamento geral: diálogo sobre controle do estado nas sociedades 
distópicas

Leonardo Guimarães de Farias (UFRN)

Do estado totalitário à literatura: sociedade e política em Fazenda 
Modelo, de Chico Buarque e Animal Farm, de George Orwell

Thainá Aparecida Ramos de Oliveira (UFMT)

Política literária: outras três antologias de Luiz Ruffato
Maria Andréia de Paula Silva (CESJF)

Nove noites: perspectivismo indígena e totalitarismo
Raquel Parrine (Universidade de Michigan)

Os índios no país do futuro: uma leitura da representação do indígena 
em Quarup, de Antonio Callado

Jose Humberto Torres Filho (UnB)

TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 2
Os arquivos e a identidade, ou: a diáspora do nome - Agualusa e 
Saramago em diálogo

Marlon Augusto Barbosa (UFRJ)

Forjada pelo fogo: memórias do colonialismo, em “Caderno de 
memórias coloniais” (2009), de Isabela Figueiredo

Ariane de Andrade da Silva (UERJ), Claudia Maria de Souza Amorim (UERJ)

Memórias da violência em Os cus de judas de António Lobo Antunes
Cinthia da Silva Belonia (UFF)

A face da opressão no teatro de José Saramago e Hélder Costa
Jorge Eduardo Magalhães de Mendonça (UFF)

Memória e trauma no romance contemporâneo: os casos de Itália e 
Portugal

Luca Fazzini (PUC-Rio)

Sob segredos e paixões: traços de uma narrativa do autoritarismo 
português no pós-1974

Gislene Teixeira Coelho (IF Sudeste MG)

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
O desfazer da utopia no testemunho da memória: ensaio sobre o livro A 
geração da utopia, de Pepetela

João Victor Sanches da Matta Machado (UFRJ)

A resistência ao colonialismo português no conto “Zito makoa, da 4ª 
classe”, de Luandino Vieira

Alessandra Cristina Moreira de Magalhães (Escola Sesc de Ensino Médio)

Sobre migrações, pós-colonialismo, autoritarismo e resistência a partir 
do romance Trono de vidro, de Antonio Olinto

Édimo de Almeida Pereira (Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora 
- CES/JF)

Da América Latina ao Leste Europeu: narrativas de resistência na 
museologia e na literatura

Ana Luiza Rocha do Valle (USP)

A memória do silêncio: narrativas femininas como movimentos de 
resistência

Ana Cecília Trindade Rebelo (UERJ)

“Se fosse possível, eu gostaria de contar uma história”: o teor 
testemunhal na literatura pós-ditatorial

Lua Gill da Cruz (UNICAMP)
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QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 4
Autoficção, confissão e história: o escritor-intelectual Graciliano Ramos

Erick da Silva Bernardes (UERJ), Paulo César Silva de Oliveira (UERJ)

A atualidade da crítica de Lima Barreto aos poderes constituídos na 
República Velha

Renato dos Santos Pinto (UFF)

Autoridade e autoritarismos em três casos das literaturas de língua 
portuguesa

Keli Cristina Pacheco (UEPG)

Realismo, arte fantástica: as relações entre imagem e memória coletiva 
a partir do romance Cacau, de Jorge Amado e Gaibéus, de Alves Redol

Daniel Marinho Laks (UFF)

Espaço e opressão em Selva trágica de Hernâni Donato
Jesuino Arvelino Pinto (UNEMAT)

A impossibilidade de narrar em “Não falei”, de beatriz bracher
Adriana Gonçalves da Silva (UFF)

QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 5
Patrick Modiano e a memória de uma Paris ocupada

Ilana Goldfeld Carvalho (PUC-Rio)

O (des)controle da memória habitada – silêncios e rememorações em 
Diário da queda

Gabriel Felipe Pautz Munsberg (UFRGS)

Memórias de Marighella: enlaces de testemunhos pós-ditadura 
brasileira

Luiz Claudio Ferreira (UnB)

Cassandra Rios: censura e escrita confessional
Elizabeth Gonzaga de Lima (UNEB), João de Oliveira Ramos (UNEB)

Aspectos da violência em As meninas, de Lygia Fagundes Telles
Sandrine Robadey Huback (UFMT)

Não verás país nenhum: a agonia da memória.
Anderson Figueredo Brandão (Faetec/RJ)
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15
Eduardo horta Nassif Veras (UFTM
Francine Fernandes Weiss Ricieri (UNIFESP)

BAUDELAIRE NO BRASIL: TRADUÇõES, 
RECEPÇãO POÉTICA E CRíTICA

Resumo: Em 2011, reuniram-se no auditório da Maison de la 
recherche, em Paris, pesquisadores dos quatros cantos do planeta 
para debaterem a recepção e o impacto de Baudelaire sobre as 
mais diversas literaturas nacionais. O colóquio, intitulado Baudelaire 
dans le monde, traditions critiques et traductions, proporcionou aos 
participantes uma visão geral da importância do poeta das Flores 
do Mal e do Spleen de Paris no advento da modernidade literária 
nos mais variados contextos. Na ocasião, ficou claro que a poesia, 
a poética e até mesmo a figura biográfica de Baudelaire continuam 
desempenhando um papel de importância nos debates sobre poesia 
dentro e fora da Europa, confirmando sua vocação internacional já 
destacada por Valéry (1957, p. 598) na famosa conferência “Situation 
de Baudelaire” proferida em 1924. Na França, os debates atuais têm 
frequentemente promovido uma espécie de retorno a Baudelaire. 
Basta observar que poetas-teóricos importantes na cena francesa 
atual, como Jean-Michel Maulpoix (2000), Jean-Marie Gleize 
(2007), Michel Deguy (2012) e Yves Bonnefoy (2014), dedicaram 
recentemente trabalhos de maior ou menor fôlego ao poeta, 
tomando-o sempre como referencial para os debates atuais sobre 
poesia. No Brasil, desde os primórdios de sua recepção entre nós, 
Baudelaire desempenhou um papel transformador. Foi assim para a 
geração de poetas da década 1870, que nele viram, nas palavras de 
Antonio Candido, “(...) um instrumento libertador (...), que fornecia 
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descrições arrojadas da vida amorosa e favorecia uma atitude de 
oposição aos valores tradicionais, por meio de dissolventes como 
o tédio, a irreverência e a amargura” (Mello e Sousa, 1987, p. 26, 
grifos nossos). Ainda que submetida a um processo de “aclimatação” 
(Amaral, 1996) ao contexto brasileiro e apesar do “tom demasiado 
cru” da “imitação” que nossos poetas pós-românticos fizeram dela 
– conforme o diagnóstico de Machado de Assis (2008, p. 1263) –, 
é certo que a obra de Baudelaire desempenhou entre nós, desde o 
princípio, um papel renovador e crítico. A diversidade da recepção, 
oscilando entre as referências parnasianas, simbolistas, decadentistas 
e modernas do poeta francês, se fez sentir entre nós como signo de 
sua própria riqueza literária, com a qual nossos poetas continuariam 
dialogando até o presente. Pensemos no diálogo, ainda pouquíssimo 
estudado, que poetas ligados ao nosso Modernismo, como Carlos 
Drummond de Andrade e Murilo Mendes, travaram com a obra do 
poeta francês. Seria o caso de se perguntar qual o impacto do “poeta 
da modernidade” sobre nossos modernistas, e também sobre a 
produção posterior à década de 50, época em que aparece a primeira 
tradução brasileira integral das Flores do Mal, sob os cuidados de 
Jamil A. Haddad. Entre os contemporâneos, continuamos a identificar 
aqui e ali referências a Baudelaire. Poetas como Sebastião Uchoa 
Leite, Carlito Azevedo, Paulo H. Britto, Marcos Siscar e Sérgio Alcides, 
para citar uns poucos nomes de gerações diferentes, dialogaram e 
ainda dialogam com temáticas, imagens e questões baudelairianas. 
À vasta recepção poética, devemos acrescentar a longa tradição de 
estudos críticos, que passa por Machado de Assis, Felix Pacheco, 
Roger Bastide, Antonio Candido, Gloria C. do Amaral e Marcos Siscar; 
além da linhagem de tradutores, que reúne nomes como Eduardo 
Guimarães, Jamil A. Haddad, Aurélio B. de Holanda e Ivan Junqueira, 
e que se estende até o presente. Este simpósio pretende reunir 
trabalhos dedicados ao exame da recepção de Baudelaire realizada, a 
partir do final do século XIX, por nossos poetas, críticos e tradutores. 

Esperamos receber trabalhos que avaliem o impacto do poeta sobre 
nossa tradição literária, mas também a nossa contribuição para a 
compreensão de sua obra.  
Palavras-chave: Baudelaire, Recepção poética, Recepção crítica, 
Traduções brasileiras

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 1
Aurélio e os poemas em prosa de Baudelaire: notas sobre uma tradução 
rebuscada

Marcelo Jacques de Moraes (UFRJ)

Eduardo Guimaraens tradutor de Baudelaire, Eduardo Guimaraens 
poeta e a questão dos alexandrinos 

Ellen Guilhen Barbosa Antonelli (UNICAMP)

Quatro traduções e um projeto de tradução: A recepção brasileira de 
Mon coeur mis à nu, de Charles Baudelaire 

Thiago Mattos de Oliveira (USP)

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2
Não o último dos homens: diálogos entre Cruz e Sousa e Baudelaire

Francine Ricieri (UNIFESP)

O convite à viagem e o abismo da Queda: uma leitura comparativa entre 
Cruz e Sousa e Baudelaire

Alice Vieira Barros (UFMG)

Re-aclimatando Baudelaire 
Gloria Carneiro do Amaral(USP/MACKENZIE)

O flâneur em surdina na obra de Ribeiro Couto
Thiago Rodrigues Batista (UNIFESP)
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SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 3
Baudelaire entre cães e gatos: Félix Pacheco e a recepção do Spleen de 
Paris no Brasil

Eduardo Horta Nassif Veras (UNICAMP)

Les Fleurs Du mal antes de As Flores do mal: flanando pela história da 
recepção e da tradução dos poemas de Charles Baudelaire

Ricardo Meirelles (Centro Universitário Anhanguera /Faculdade 
Capital Federal)

Retrato de um Baudelaire quando jovem: uma recepção diversa a partir 
da tradução de sua correspondência

Gilles Jean Abes (UFSC)

Vai, Charles! ser “gauche” na vida
Sérgio Alcides Pereira do Amaral (UFMG)

Ana Cristina de Rezende Chiara (UERJ)
Marcelo dos Santos (UNIRIO)
Jens Andermann (Uzh)

BIOESCRITAS: VIDA, ARTE, LITERATURA 
NA AMÉRICA LATINA – DO MODERNO AO 
CONTEMPORÂNEO16

Resumo: Este simpósio se inscreve na proposta do XV Congresso 
da Abralic “Experiências literárias, textualidades contemporâneas”, 
ao propor discussões de amplo espectro sob a ótica de pesquisas 
em torno da(s) subjetividade(s). No plano textual, bioescritas diz 
respeito aos gêneros ligados às escritas de si (autobiográficas e 
autoficcionais), às escritas da intimidade (diários, cartas), às escritas do 
Outro (biografias, alterbiografias), mas também ao gênero ensaístico, 
criando possibilidades imaginativas ou híbridas para escrituras ou 
reescrituras de vidas artísticas. Seu arco de pesquisa abriga tanto os 
estudos voltados às formações do que chamaríamos um “eu” forte 
– cunhado pela noção moderna de individualismo – quanto àquelas 
subjetividades em construção, a partir do declínio do antropocentrismo 
arrogante e da abertura do pensamento crítico às manifestações do 
sensível em diversas formas e linguagens. Sendo assim, o conceito de 
bioescritas cobre o amplo espectro das relações entre vida artística e 
obra, entre ficção e verdade, entre memória e imaginação. Também a 
vida das formas nos interessa como âncora de reflexão sobre o impacto 
destas sobre a subjetividade artística e num aporte recíproco. A partir 
desta “liberdade de gênero” (aqui entendido como gênero textual 
e /ou gender), ampliamos nossos interesses para as formações de 
cadeias fantasmáticas de “contágio” entre escritas, e também paras os 
encadeamentos geracionais ou epocais, criando ressonâncias acrônicas. 
Partindo dessas reflexões, é preciso registrar que as abordagens não 
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se confundem com a relação estreita entre vida e obra, pois se busca 
enriquecê-las com a compreensão de que esta equação constitui uma 
relação metafórica para se pensar os modos de relação da experiência, 
da arte e da ética. O campo recepcional, a formação do desejo do 
público também podem ser investigados nos estudos bioescríticos, 
como é o caso, por exemplo, dos endereçamentos – percebidos nas 
entrevistas e correspondência para a formação de mitologias artísticas. 
Não se trata de apenas caracterizar a representação ficcional de uma 
vida na literatura, mas se voltar para experiências em que a escrita e a 
vida se encontram além da representação: nos vestígios do corpo, na 
performance de si e do outro, nos estados emocionais da vida – dor, 
amor, decadência, inquietude –, sobretudo na especificidade de uma 
vida escrita do artista por meio dos biografemas (Barthes). A restrição 
temporal, neste caso, olhar sobre o moderno e contemporâneo implica 
a compreensão destes, a partir da revisão do conceito de temporalidade 
via Walter Benjamin, Michel Foucault, Warburg e Giorgio Agamben, o 
que provoca o deslocamento do enfoque linear evolutivo (com a noção 
embutida de futuro) para uma compreensão de planos temporais 
sobrepostos (anacronismos, sobrevivências, agoridade, con-vivências, 
acronicidades), considerações espaciais (via noção de paisagens) e 
tecnológicas da sociedade em rede (como vetor de conexão e também 
controle) em que o presente em suas possíveis acepções faz emergir 
o desafio da pluralidade sobre objetos, artefatos e arquivos a partir 
de um olhar aberto aos dispositivos poético-críticos desde os anos 
50 do século passado se tivermos de construir um marco temporal. 
Sobretudo, busca-se a coragem de encarar o desafio da falência dos 
sistemas fechados de pensamento sem a proteção de redes conceituais 
definitivas e enfrentar a necessidade de sermos ultrapassados em 
nossas convicções e conjugar os conceitos em suas provisoriedades 
com o levantamento de fontes mais estáveis como registros, arquivos 
ou outras formas de arquivamento menos perenes como é o caso dos 
registros de performances. O Simpósio proposto acolherá, portanto, 

investigações sobre os gêneros de escrita e atividades artísticas que 
conjugam vida, obra, subjetividade e mitologias pessoais, junto com 
pesquisas sobre a vida sensível e estudos pós-humanos, no sentido 
da ultrapassagem de certos preceitos modernos em favor de áreas 
temáticas e conceituais interdependentes que enfocam o declínio de 
concepções essencialistas do sujeito no âmbito do Brasil e da América 
Latina sem abandonar o diálogo com outros continentes. A crise de 
valores e a perda dos referenciais, que sustentaram crítica e teoria 
como instrumentais do conhecimento e da experiência estética, 
serão postas em xeque à luz de novas abordagens abertas ao diálogo, 
para que os sistemas de pensamento se desloquem por discursos 
num enfrentamento transdisciplinar inédito para a tradição crítica. 
Da biblioteca das bioescritas fazem parte autores como: Catherine 
Malabou, Clément Rosset, Gilles Deleuze, Jean-Luc Nancy, Jacques 
Derrida, Magali Nachtergael, Maurice Blanchot, Michel Beaujour, Michel 
Foucault, Roland Barthes, Philippe Gasparini, Philippe Lejeune, Serge 
Doubrovsky, Leonor Arfuch, Diana Klinger, Walnice Nogueira Galvão, 
Nádia Batella Gotlib Eneida Maria de Souza, Silviano Santiago. 
Palavras-chave: Bioescritas, Mitologias artísticas, Vida sensível, Estudos 
pós-humanos

TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
Machado, de Silviano Santiago: a biografia reinventada

Maria Helena Werneck (UNIRIO)

Bioescritas de um intelectual entre fronteiras
Evelina Hoisel (UFBA)

A escrita em desabrigo em Uma história de família, de Silviano Santiago, 
ou as encenações do te(x)to familiar

André Masseno (UZH)
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TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 2
A ilusão biográfica no Mil rosas roubadas, de Silviano Santiago

Matildes Demétrio dos Santos (UFF)

Literatura, cultura, ideias: exercício biográfico sobre a participação de 
Silviano Santiago no Jornal do Brasil

Marcelo dos Santos (UNIRIO)

Mil rosas roubadas, de Silviano Santiago (2014): o “eu” intelectual 
implode a escritura

Marcelo Alves da Silva (UERJ)

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
Machado de Silviano Santiago e o sistema de rasuras

Ana Chiara (UERJ)

Vidas entre parênteses
Victor Santiago (UERJ)

Da infância: pequena constelação de imagens e escritas
Francisco Carmelo (PUC-Rio)

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 4
Biografias de escritores brasileiros: comparações, avaliações

Italo Moriconi (jr.) (UERJ)

Vida ou teatro?
Diana Klinger (UFF)

O prazer e o martírio de escrever em Caio Fernando Abreu
Beatriz Damasceno (PUC-Rio)

QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 5
Os diários de Carolina Maria de Jesus, Maura Lopes Cançado e Walmir Ayala

Daniele Fortuna (Unigranrio)

Las hijas - uma escrita de restos
Raissa de Góes (PUC-Rio)

Vida, arte e literatura na correspondência poética de Max Martins e Age 
de Carvalho

Mayara Guimarães (UFPA)

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 6
Forma e brevidade: reflexões sobre a microficção na literatura brasileira

Fabiana Farias (UERJ)

“Seja marginal, seja herói”: vida e obra de Hélio Oiticica
Annelise Galeazzi (UERJ)

Hilda Hilst, um gesto corrosivo do olhar
Diego Ferreira (UERJ)

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 7
E quando o ameríndio assume o texto? demarcações de autoria em A 
queda do céu: palavras de um xamã yanomami

Luiz Nadal (PUC-Rio)

Haxixe: fuga, estranhamento e transformação
Sebastián Torterola Antelo (UERJ)

Allen Ginsberg, Roberto Piva e Chacal: poetas a favor do reencantamento 
do mundo

Diógenes Costa (UERJ)
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SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 8
Escritas em transe - o espaço aberto e esvaziado da poesia zen

Luis Felipe Carvalho (CEFET)

Roberto Bolaño: o espelho turvo da literatura
Felipe Mansur (UERJ)

A ficcionalização e a encenação da figura autoral em O irmão alemão: 
uma autoficção de Chico Buarque

Jhonatan Rodrigues Peixoto da Silva (UERJ)

Memórias Ensaiadas
Manuela Fantinato (PUC-Rio) 

Julio Jeha (UFMg)
Josalba Fabiana dos Santos (UFS)

CRIMES, PECADOS E MONSTRUOSIDADES17
Resumo: Crimes, pecados e monstruosidades são tópicos ou categorias 
que podem ser usados para pensar na irrupção do mal na experiência 
humana. Os delitos hediondos de Édipo e de Medeia, a questão do 
adultério em A letra escarlate e as personalidades monstruosas de dr. 
Jekyll e de Dorian Gray são alguns exemplos ficcionais que representam 
uma ruptura com a categoria da normalidade. Crimes, pecados e 
monstruosidades falam do nosso mal-estar perante a violência e a 
brutalidade, o desenvolvimento da tecnologia e da ciência, as guerras e 
os genocídios; são metáforas culturais e artifícios literários que carregam 
implicações tanto estéticas quanto éticas. O objetivo deste simpósio 
é debater representações literárias de transgressões do código penal, 
religioso ou “natural”. Além de quadros taxonômicos, categorizações 
descritivas e classificações estruturais, pretende-se estudar contextos 
histórico-sociais cujos valores normativos determinam o que é crime, 
pecado e monstruosidade. As fronteiras entre o que é certo ou errado, 
bom ou ruim, normal ou anormal, familiar e estranho são formuladas 
por uma série de parâmetros especificados pelas mais diversas 
instituições: as religiosas, as comunidades, as leis nacionais e locais, a 
família, a escola, a ciência e o indivíduo. E todas as fronteiras traçadas e 
as bandeiras defendidas nada mais suscitam do que o desejo de vê-las 
transgredidas. Regras provocam transgressões. Uma das definições de 
monstro passa justamente por essa ideia: ele é um aviso de que um 
limite foi ultrapassado. Tal como as monstruosidades, que dependem de 
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coordenadas sócio-históricas, os pecados e os crimes são determinados 
por instituições jurídicas e religiosas cujas fronteiras podem ser 
perigosamente permeáveis. Há crimes (males jurídicos) que são 
considerados pecados (males religiosos), mas nem todo crime é pecado 
e nem todo pecado é crime. Onde o religioso e o civil se encontram 
separados, pecados existem na esfera da crença, enquanto os crimes 
prescindem da fé para ser considerados como tais. Quando Drácula 
(Bram Stoker), O retrato de Dorian Gray (Oscar Wilde) e O médico e 
o monstro (Robert L. Stevenson) foram publicados na última década 
do século XIX, o reino da rainha Vitória já perdia sua força. As artes, 
principalmente a literatura, por meio dessas obras, denunciam a falência 
da sua pretensa austeridade moral, um código de comportamento que 
não consegue reprimir o lado sombrio da humanidade. Doutor Jekyll 
tenta extirpar o seu lado amoral lançando mão da ciência, o efebo 
Dorian tenta se libertar das amarras morais por meio da arte e o sedutor 
conde é um estrangeiro que, como tantos outros para a ótica de uma 
nação imperialista, precisa ser dominado e contido, pois ultrapassou 
os limites do seu país, além da barreira entre a vida e a morte. A 
monstruosidade, assim como o crime e o pecado, é um excesso ou uma 
falta, algo que, ao se desviar das regras vigentes, põe em risco a coesão 
do grupo e, portanto, a sua própria existência. É assim que, em certos 
momentos e em dados grupos, a transgressão denuncia a categoria da 
normalidade, apontando para necessidades sociais específicas, e o seu 
estudo pode levar a uma melhor compreensão de tais necessidades. Por 
que estudar crimes, pecados e monstruosidade? Italo Calvino afirma 
que é na recusa da visão direta que parece residir a força da arte como 
resistência. Se considerarmos crimes, pecados e monstruosidades 
como transgressões que oferecem uma mudança de perspectiva, 
desafiando as categorias da normalidade, poderemos melhor entender 
e organizar o caos da natureza e o nosso próprio. Um dos problemas 
a ser enfocado neste simpósio é a reafirmação de ideologias, que 
acontece quando o delito é solucionado, o pecado punido, o monstro 

contido ou exterminado. A reafirmação final do status quo, a indicação 
de que o mal pode ser controlado e derrotado, não consegue apagar 
as cenas e imagens literárias vislumbradas ao longo da narrativa. 
Deve-se procurar a ideologia nas estruturas mais profundas dos textos 
ou olhar para o leitor e para as diferentes culturas em busca dos 
sentidos interpretativos. Serão aceitos trabalhos sobre esses temas na 
literatura ou nas relações da literatura com cinema, cultura popular e 
mídia que englobem 1) conceito e linguagem de “crime”, “pecado” e 
“monstruosidade”; 2) desumanização, “alterização”, “monstrificação” 
e satanização; 3) função do vilão, pecador ou monstro na literatura; 4) 
atos individuais, violência grupal, holocausto e genocídio; 5) terrorismo, 
guerra e limpeza étnica; 6) explicações religiosas, políticas, filosóficas ou 
psicológicas para o mal. 
Palavras-chave: Crime, Monstro, Pecado, Mal na literatura

TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
O menino e o monstro: a escrita da barbárie em Feras de lugar nenhum

Akemi Magalhães Moura Aoki (PUC-Rio)

Excesso e aprisionamento: os contos morais em quadrinhos de Steve 
Ditko

André Cabral de Almeida Cardoso (UFF)

As personagens femininas e o pecado nas obras As aventuras e 
desventuras da famosa Moll Flanders & cia e A história do cavaleiro des 
Grieux e de Manon Lescaut

Clara Alice da Silva Guimarães Brasil (UFPA)

O corpo do suicídio no conto brasileiro contemporâneo 
Danielle Santos Rodrigues (UFS)

Crime, pecado e ética animal em “O crime do professor de matemática”, 
de Clarice Lispector

Evely Libanori (UEM)
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TERÇA 08

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 2
Escravas tolas ou senhoras pérfidas: a dualidade da representação da 
bruxa em Daemonologie, de James I, e em Malleus maleficarum, de 
Heinrich Kramer e James Sprenger

Ana Carolina Lazzari Chiovatto (USP)

A monstrificação do bastardo: o rompimento do tecido da normalidade 
e as múltiplas transgressões em Frankenstein or The modern 
Prometheus, de Mary Shelley 

Fernanda Vieira de Sant’ Anna (UERJ)

A espetacularização do crime na tragédia de vingança inglesa 
Renato Gonçalves Lopes (PUC-Campinas)

Fantasmagorias da ciência e a escrita monstruosa: Frankenstein, o 
moderno Prometeu, de Mary Shelley

Guilherme de Figueiredo Preger (UERJ)

Dos crimes inomináveis, dos lamentos demoníacos: Penny Dreadful e os 
assombros da alma oitocentista inglesa 

Luiz Guaracy Gasparelli Junior (Faculdade Professor Miguel Ângelo 
da Silva Santos), Marcia Heloisa Amarante Gonçalves (UFF)

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
Literatura e salvação em O sol se põe em São Paulo, de Bernardo 
Carvalho 

Josalba Fabiana dos Santos (UFS)

Lendo Carson McCullers com René Girard: violência racial e bodes 
expiatórios 

Júlia Reyes (UERJ)

Esboço de uma poética do noir rural 
Julio Jeha (UFMG)

Da reatividade do crime em O invasor, de Marçal Aquino 
Luiz Eduardo da Silva Andrade (UFMG)

Representações do mal nas reescritas evangélicas de Sean Murphy e 
Steve Ross 

Delzi Alves Laranjeira (UEMG)

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 4
Zumbis, monstros políticos da escravidão haitiana 

Marcio Markendorf (UFSC)

Ainda é possível criar monstros? Satanizações na literatura de fundação 
latino-americana 

Pedro Sette-Câmara (UERJ)

“Murdering black mongrel bitch”: crime e monstruosidade em Fledgling, 
de Octavia Butler 

Fernanda Sousa Carvalho (Pesquisadora independente)

Revisitando a literatura gótica: o motivo da violência em Moïra, de Julien 
Green 

Rogério Lobo Sáber (UFMG)

Decifra-me ou te devoro: epistemologia, literatura e violência 
Thayza Alves Matos (UEG/UnB)

A figuração da monstruosidade em Os Maias e O crime do Padre Amaro, 
de Eça de Queirós

Xênia Amaral Matos (UFSM)
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Maria Elizabeth Chaves de Mello (UFF)
Maria Ruth Fellows (UERJ)
Olinda Antunes Coelho Kleiman (Université Sorbonne Nouvelle)

CRUzAMENTO DE OLhARES BRASIL/
EUROPA: ENTRE EXPERIêNCIAS LITERáRIAS 
E TEXTUALIDADES CONTEMPORÂNEAS 18

Resumo: A construção da identidade nacional brasileira, através 
da literatura e de outras artes, é o tema de interesse deste 
simpósio. E em uma proposta de reflexão sobre esta construção, 
é impossível deixar de lado a assimilação das ideias europeias 
que, sorrateiramente – ou não, foi ocorrendo ao longo de nossa 
história. Se o século XIX marca o início propriamente dito da luta 
pela formação de uma realidade nacional, não podemos desprezar 
toda a produção artística anterior que contribuiu para a formação 
do que definimos como “ser brasileiro”. A Europa, à medida que 
amplia suas conquistas, traz com ela sua arte e seu comércio, 
participando, assim, dessa definição, apesar da evidente limitação 
em sua forma de ver o mundo.A literatura está empenhada nesse 
projeto de construção nacional, trabalhando de várias maneiras 
para descobrir o que é “ser brasileiro” e, assim, poder detectar essa 
‘brasilidade’ nas obras estudadas, bem como conscientizar o público 
da sua existência.As ideias da época, que nos chegam através de 
autores, pensadores e viajantes europeus lidos com avidez pelo 
pequeno público leitor do Brasil, sobretudo oitocentista, participam 
intensamente desse processo. 
E nesse diálogo com as ideias advindas da Europa, o imaginário 
tem um papel preponderante, responsável pela formação de 
conceitos e crenças que são incorporados em muitos movimentos 
que se desenvolvem no Brasil e não deixando imune o sistema 
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literário brasileiro. Alternando entre a ficção e o contexto sócio-
histórico, a literatura vai se constituindo e encontrando o seu lugar 
na sociedade.Mas nosso interesse não está voltado apenas para 
o passado. As correntes literárias europeias da pós-modernidade 
continuam dialogando com o pensamento brasileiro, resultando 
em obras literárias bem diversas, de autores que compartilham 
as propostas nelas contidas. Porém, com as questões identitárias 
não sendo mais o tema central da literatura, as obras literárias 
não conseguem atingir um público significativo; escritores e 
críticos nacionais, diferentemente daqueles dos oitocentos, não 
ocupam uma posição atuante na sociedade brasileira, ficando eles 
restritos ao espaço acadêmico. Sobretudo o crítico, um isolado, 
alguém que não tem público e cujo êxito depende principalmente 
da sua retórica. Sem ambiente intelectual, ele se torna um juiz 
autoritário, vendo sempre um adversário em quem diverge de 
suas ideias. Portanto, no intuito de provocar uma reflexão sobre 
os estudos literários e culturais no Brasil de hoje, este simpósio 
busca respostas a algumas perguntas que consideramos essenciais 
neste processo: Como entendemos a literatura, hoje, com novos 
suportes e abordagens de escrita e de leitura? Em um mundo em 
que a circulação de ideias e a troca de influências são facilitadas 
pela tecnologia, em que tempo e distância estão reduzidos, ainda 
podemos falar em literaturas nacionais, mais precisamente em 
literatura brasileira? Considerando as nossas experiências literárias 
do passado, como fazer face às textualidades contemporâneas, 
no diálogo com as literaturas e teorias europeias, e formar novos 
leitores?Talvez não tenhamos todas as respostas; enfrentá-las pode 
nos proporcionar alguns avanços, pois o que nos impressiona na 
passagem das ideias europeias para o Brasil é a famosa questão 
da ‘pedagogia’: em termos de colonização, em termos de crítica, 
em termos de história. Nós, do lado de cá do Atlântico, estaríamos 

ainda ‘aprendendo’, assimilando, introjetando? Mais uma questão 
sobre a qual precisamos refletir. 
Palavras-chave: Formação da literatura brasileira, Circulação de autores 
europeus no Brasil, Cruzamento de olhares

TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
A imagem do Brasil nas letras francesas oitocentistas

Jacqueline Penjon (Université de Paris 3 – Sorbonne Nouvelle)

Charles Expilly: a mulher e o negro, no olhar de um francês do século XIX 
no Brasil

Maria Elizabeth Chaves de Mello (UFF)

As ilusões do viajante e seus relatos
Monica Fiuza Bento de Faria (UFF)

A ficcionalização do eu público: silenciamento e identidade nas memórias 
de Duguay-Trouin

Gileade Godoi Abrantes de Barros (CEFET)

TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 2
Hugo pela voz do Machado: considerações sobre a tradução de Les 
travailleurs de la mer

Olinda Antunes Coelho Kleiman (Université de Paris 3 – Sorbonne Nouvelle)

Machado e a edificação da literatura brasileira
Stela Maria Sardinha Chagas de Moraes (UERJ)

Um leitor habitual das “belas crônicas de Mazade”: Machado de Assis e 
a aclimatação da crônica no Brasil

Mariana Silva Lima (UFF/CEFET)

Murilo Mendes: abstraidor do tempo-espaço e amigo do mundo
Eduardo de Oliveira Magalhães (UFRJ)
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QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
A mulher viajante: Rose de Freycinet na corte portuguesa dos Trópicos

Alessandra Fontes Carvalho da Rocha (UFRJ), Washington Kublinski 
(SMEEL-RJ/FEMAR)

O olhar de Rose de Freycinet sobre o Rio de Janeiro do século XIX
Maria Ruth Machado Fellows (UERJ)

Mulheres do Brasil oitocentista sob o olhar de viajantes franceses
Andrea Reis da Costa (UFF/Colégio Pedro II)

História nacional, perspectiva mundial: o romance Rio-Paris-Rio
Thayse Leal Lima (University of Maryland)

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 4
A Língua Materna e a Linguagem Matemática: da Europa ao Brasil, 
diálogos perenes 

Simone Bacellar Moreira (UERJ), Paulo Roberto Trales (UFF)

A reescrita dos contos de Perrault no período inicial de desenvolvimento 
da literatura infantojuvenil brasileira

Anna Olga Prudente de Oliveira (PUC-Rio)

Aproximação entre Brasil, França e Portugal a partir de traduções de 
obras sobre a doutrina filosófico-religiosa do Yoga

Ana Márcia Cabral Linhares Mourthé (UNIRIO)

Entre ficção e realidade, Balzac biografado por Stefan Zweig
Carlos Eduardo do Prado (UFF/UERJ)

QUINTA 10

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 5
O socialismo de Emile Durkheim: tradução e reflexão

Sandra Regina Guimarães (PUC-Rio)

Entre flashes e instantâneos, a fotografia como construção discursiva do 
índio em Koch-Grünberg

Sheila Praxedes Pereira Campos (UFRR)

O riso como forma de resistência: a crítica social através do 
entretenimento em o santo e a porca de Ariano Suassuna

Juliana Felix Henrique de Almeida Rego (UERJ)

O politicamente (in) correto: o céu e o inferno de Helen Hannerman na 
obra the story of Little Black Sambo

Maria da Conceição Vinciprova Fonseca (Centro Universitário de 
Volta Redonda)
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Maria Cláudia Rodrigues Alves (UNESP)
Márcia Valéria Martinez de Aguiar (UNIFESP)
Valter César Pinheiro (UFS)

DIáLOgOS BRASIL-FRANÇA: TRADIÇãO E 
RENOVAÇãO19

Resumo: Nos anos 1990, em palestra proferida no Nupebraf - 
Núcleo de Pesquisa Brasil-França, do IEA-USP, o Professor Milton 
Santos declarou que em todo encontro entre intelectuais o mais 
importante é “o lampejo”, a faísca, a ideia de uma colaboração 
(o mais das vezes, nos bastidores de um congresso, entre duas 
caipirinhas...). Evidentemente, o professor referia-se a um contato 
presencial, como os de Jorge Amado com Jean-Paul Sartre, Glauber 
Rocha com Godard, Oscar Niemeyer com Le Corbusier. Cremos, 
no entanto, que esse “lampejo” possa ser produzido por relações 
intermediadas pela leitura, pela apreciação de um quadro, pela 
audição de uma melodia e, uma vez provocada a faísca, a produção 
cultural e/ou científica dos envolvidos nunca mais será a mesma. 
Cria-se assim, espontaneamente, uma rede de afinidades reveladas 
nas obras dos artistas e cientistas atingidos por esse “lampejo”. 
Nesse sentido, as Cartas chilenas, que inequivocamente dialogam 
com as Lettres persanes de Montesquieu, revelam o encontro de 
Tomás Antônio Gonzaga com o autor francês; a epígrafe de Feliz 
Ano Novo desvela, às margens do texto, o diálogo entre Rubem 
Fonseca e François Villon; e as vozes que Rodrigo de Souza Leão 
escuta fazem de Baudelaire e Rimbaud personagens de Todos os 
cachorros são azuis. Nas obras sinfônicas de Glauco Velasquez, 
Alberto Nepomuceno e Villa-Lobos deparamo-nos com composições 
em francês. Gonçalves Dias avança sua tempestade nos passos 
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dos djinns de Victor Hugo e Castro Alves transforma a criança loira 
do poeta francês em filho de escravos. Quando os românticos 
brasileiros entram em contato com os franceses, percebem, num 
misto de admiração e rejeição, que ali está um bom modelo a ser 
seguido na busca de uma identidade nacional.  Estes são apenas 
alguns exemplos de lampejos entre a cultura brasileira e a de 
expressão francesa, pois os laços que nos unem à França já duram 
cinco séculos. A despeito da inexistência de colonização francesa 
em nossas paragens (a França Equinocial e a França Antártica 
tiveram vida efêmera), o peso da presença francesa na formação 
do que denominamos “brasilidade” constitui, para historiadores, 
literatos e críticos de arte, um campo de estudos inesgotável. 
No âmbito universitário, o comparatismo franco-brasileiro, 
estimulado em seus primórdios pelo Prof. Antonio Candido de 
Mello e Souza e consolidado na década de 1970 por inúmeros 
pesquisadores pelo Brasil, vem evoluindo a grandes passos e tem-
se revelado um terreno fértil para estudiosos das mais diversas 
áreas do conhecimento, legitimado e amplamente divulgado, no 
último decênio, nos eventos acadêmicos e culturais referentes aos 
anos do Brasil na França (2005) e da França no Brasil (2009), por 
exemplo. A relação cultural entre as duas nações, examinada por 
escritores e intelectuais dos dois lados do Atlântico há mais de dois 
séculos, ainda instiga e encanta, sendo reiteradamente revigorada 
e legitimada em ações culturais aquém e além-mar: a edição de 
2015 do Salon du Livre de Paris, que homenageou o Brasil, atestou 
o dinamismo deste intercâmbio autêntico. É, pois, uma relação 
de diálogo nos dois sentidos, de fluxos e refluxos, nas palavras de 
Mario Carelli (1994). 
Literatura, cinema, música, arquitetura, artes plásticas, ciências 
sociais; crítica textual, crítica genética, geocrítica, narratologia, 
estudos tradutológicos, estudos paratextuais e da intermidialidade: 
das mais diversas formas de manifestação artísticas e culturais 

às mais variadas fundamentações teóricas, este simpósio, 
transdisciplinar, pretende favorecer a interlocução de pesquisas que 
tenham por chão comum o estudo do fluxo e refluxo envolvendo 
as duas culturas: a brasileira e a francesa. Serão igualmente bem-
vindas colaborações que abordem a história e a evolução dos 
estudos comparatistas, que, se originalmente eram calcados nos 
conceitos de imitação e nos de uma complexa “influência” (mal 
dissimulando, portanto, um sentimento de delito estético ou de 
inferioridade), amadureceram, e hoje se configuram no âmbito das 
relações recíprocas. 
Palavras-chave: Relações culturais Brasil-França, Literatura e outras 
artes, Crítica literária, História da literatura comparada

TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
As onze Madame Bovary brasileiras

Mônica dos Santos Gomes (UnB), Germana Henriques Pereira (UnB)

O Brasil amoureux de Gilles Lapouge
Laura Taddei Brandini (UEL)

Guimarães Rosa e Jean Giono: regionalismo e inovação literária
Márcia Valéria Martinez de Aguiar (UNIFESP)

A recepção do gênero épico no século XIX: uma leitura da Farsália de 
Lucano, por Álvares de Azevedo

Natália Gonçalves de Souza Santos (USP)

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2
Diálogo em forma de Poetry Slam: Aubervilliers (Paris) e Cooperifa (SP)

Claudia de Azevedo Miranda (PUC-Rio)
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Murilo Mendes e os poetas-críticos franceses
Eduardo de Oliveira Magalhães (UFRJ)

Alberto Nepomuceno e as canções francesas: comentários sobre “Il 
flotte dans l’air”, peça para piano e voz com texto de Henri Piazza

Valter César Pinheiro (UFS), Aline Soares Araújo (UFS)

Manoel de Barros e o Surrealismo
Suzel Domini dos Santos (UNESP/SJRP)

QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
Proposições teatrais francesas no drama romântico brasileiro

Giovanna Gobbi Alves Araujo (USP)

Intercâmbio epistolar entre Rubem Fonseca e seu tradutor francês
Maria Cláudia Rodrigues Alves (UNESP)

Diálogos dramáticos: Gonçalves Dias e o drama hugoano
Gisele Gemmi Chiari (USP)

As encruzilhadas de Cornélio Penna e Georges Bernanos
Cássio Oliveira Lignani (IFMG)

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 4
A presença da crítica literária francesa em Machado de Assis

Dayane Mussulini (UNESP)

Gonzaga Duque, leitor dos irmãos Goncourt
Norma Wimmer (UNESP)

Paisagens da Memória (entre Brasil - França)
Maria Luiza Berwanger da Silva (UFRGS)

Chibé, de Raimundo Holanda Guimarães: un roman à clef na Amazônia 
do Século XX

José Victor Neto (UERJ)

Natasha Vicente da Silveira Costa (UFg – Regional Jataí)
Carolina Alves Magaldi (UFJF)

ECOS ANgLóFONOS DO SÉCULO XIX 20
Resumo: Distendendo uma metáfora, poderíamos dizer que o século 
XIX é uma manifestação do duplipensar orwelliano: simultaneamente, 
ele carrega em si retratos representativos mutuamente contraditórios. 
Enquanto os avanços científicos e industriais trouxeram riqueza e 
conforto a um grande número de pessoas, estas mesmas inovações 
foram incapazes de mitigar as condições desumanas dos trabalhadores 
que produziam a abundância do capitalismo. Tais incongruências 
dialogaram até mesmo com o processo de consolidação dos Estados-
Nação: conforme aponta Jürgen Osterhammel (2014), os Estados Unidos 
da América mostraram-se como um gigante no setor econômico, mas 
um anão na esfera militar nas décadas após a Guerra Civil.
É notável a forma como tais desdobramentos modernos, especialmente 
marcados pela urbanização e industrialização, ecoaram na produção 
artística oitocentista. “Aquele foi o melhor dos tempos, foi o pior dos 
tempos; aquela foi a idade da sabedoria, foi a idade da insensatez”: 
assim tem início o romance Um conto de duas cidades, de Charles 
Dickens, publicado em 1859. Mais do que uma contradição, o trecho 
aponta a assimetria que distinguiu o século XIX. Dickens, incorporando 
ficcionalmente este novo contexto, agregou a nova complexidade e 
heterogeneidade urbana às estruturas narrativas de seus romances. 
Os encontros casuais dickensianos, conforme explica Steven Johnson 
(2009), ocorrem graças à densidade da vida metropolitana, espaço que 
põe a narrativa em curso, que permite reunir linhas de parentesco.
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Outro aspecto incontornável das letras deste século é o 
desenvolvimento sistemático de princípios para o estudo da literatura, 
que contribuíram para uma investigação pautada na análise estrutural 
e na pesquisa erudita, rejeitando formas puramente subjetivas que 
se esquecem do objeto observado. William Wordsworth elaborou 
em 1800 um influente texto romântico sobre princípios poéticos, o 
prefácio a Lyrical Ballads – talvez mais estudado do que seus próprios 
poemas ao longo do século XIX e posteriormente. Já Edgar Allan Poe 
tratou de questões de forma, estilo, extensão da obra e objetivos 
autorais. Sua maior contribuição se concentrou nos contos e abordou 
geralmente a estrutura tripartite autor-texto-leitor. Henry James, cujas 
obras constituem pontes literárias entre os séculos XIX e XX, elaborou 
prefácios e ensaios que ficaram conhecidos como documentos de 
fundação da teoria do romance ao alçá-lo a uma forma superior de arte. 
Tais multifaces são amplificadas pelas materializações dos ideais e 
dos descontentamentos do século XIX. Guinsburg (2005) destaca 
que houve tantos romantismos quanto houve românticos. Além 
disso, o movimento teve tanto uma existência artística quanto uma 
importância sócio-histórica: “O que é o Romantismo? Uma escola, 
uma tendência, uma forma, um fenômeno histórico, um estado de 
espírito? Provavelmente tudo isso junto e cada item separado. (...) 
Mas o Romantismo designa também uma emergência histórica, 
um evento sócio-cultural” (Guinsburg, 2005, p.13-14). O Realismo, 
movimento que seguiu na esteira do Romantismo, busca enfatizar em 
suas manifestações artísticas os dilemas sociais e morais. Os grandes 
romances realistas mais tradicionais examinaram, catalogaram e 
analisaram os detalhes da vida social moderna – sem, contudo, resumir 
o propósito da obra de arte, tarefa de criação, no mimetismo simplório 
dos ingredientes da realidade. Considerando o fulgor e a intensidade do 
Romantismo e o período de transição para as expressões realistas, nota-
se que o século XIX foi um caleidoscópio de formas, conteúdos e teorias 
que ecoam até nos dias atuais.

Esse conjunto tão heterogêneo das realizações oitocentistas, tanto 
críticas quanto artísticas, produzidas por Wordsworth, Poe, James, 
Dickens, George Eliot, Samuel Taylor Coleridge, Thomas Hardy, Mark 
Twain, Lewis Carroll, Oscar Wilde, Joseph Conrad e muitos outros se 
apresentam não somente como obras primas constituídas solidamente 
em si. Elas também são, aos olhos dos escritores modernistas, 
verdadeiras estruturas matriciais reverberantes, ou mesmo a alvorada 
da destruição criativa das normas estéticas. Em tais fontes se inspiraram 
Ernest Hemingway, William Faulkner, Ezra Pound, T. S. Eliot, Virginia 
Woolf e James Joyce. 
Nesse sentido, o propósito deste simpósio temático é investigar os ecos 
anglófonos que emanam do século XIX, objetivando responder questões 
tais como: de que forma o oitocentismo tem sido desconstruído e 
reconstruído nas formas de ficção contemporâneas? Como a poesia 
atual se relaciona às formas e ideais românticos? Como a crítica 
contemporânea se relaciona aos parâmetros criados no século XIX? 
Quais referências ao oitocentismo podem ser encontradas em diálogos 
interssemióticos, tais como nas artes plásticas e em produções 
cinematográficas e musicais? Como as obras do século XIX têm sido 
traduzidas contemporaneamente?
Buscamos, assim, contribuir para o contexto atual da literatura 
comparada ao lançar luz a um longa e profícua comunicação que vem 
acontecendo nos bastidores da história literária. 
Palavras-chave: Romantismo, Realismo, Ficção oitocentista, Crítica 
oitocentista

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 1 
Noivas, orgulhos e preconceitos: uma remediação bollywoodiana de 
Jane Austen 

Flávia Rodrigues Monteiro (UFMG)
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Henry James: espacialidades fronteiriças entre o Realismo e o Modernismo 

Natasha Vicente da Silveira Costa (UFG-JATAÍ)    

Concepções de gênero em narrativas infanto-juvenis: ecos da Era 
Vitoriana 

Carolina Alves Magaldi (UFJF)

Romances de União: o national tale na Grã-Bretanha e no Brasil 
Thiago Rhys Bezerra Cass (USP)

Christina Rossetti (1830-1894) um panorama 
Marcos David Bastos de Paula (UERJ)

The Raven de Roger Corman (1963) e não de Edgar Allan Poe 
Helciclever Barros da Silva Vitoriano (UnB)

Ricardo Souza de Carvalho (USP)
Éverton Barbosa Correia (UERJ)

ENSAIOS E OUTRAS FORMAS híBRIDAS NA 
MODERNIzAÇãO BRASILEIRA (1870 -1940)

Resumo: A década de 1870 será tomada como o primeiro limite de 
abordagem, uma vez que a consolidação do espaço geográfico brasileiro 
somente se consuma após a Guerra do Paraguai, que exerce função 
afirmativa da nacionalidade e de seu ingresso no mundo moderno, em 
decorrência do armistício e do correspondente acúmulo de despojos 
materiais e humanos, que atualizam a compreensão histórica e dos 
demais elementos simbólicos, entre os quais estão os literários. O 
outro limite será dado pela virada da primeira metade do século XX, 
quando se consuma o fim da Segunda Guerra Mundial e do Estado 
Novo. Conforme se sugere, a compreensão de literatura está fortemente 
ancorada na história e, por conseguinte, terá como alvo preferencial 
objetos que possam incidir sobre a historiografia, ampliando-a em 
face de outras modalidades discursivas, que, necessariamente, 
haverão de repercutir no registro histórico e nos registros da historia 
literária. Pois, sendo a historiografia um discurso interessado – tanto 
a factual quanto a literária –, os seus interesses nunca deixarão de ser 
acionados, muito embora o primeiro horizonte de observação seja 
pautado sempre pela sua articulação com a forma literária, não só pelo 
acabamento que lhe serve de suporte, mas sobretudo pela tensão que 
se deixa entrever entre processo social e gêneros híbridos. Donde a 
prevalência por discursos inacabados, formas imprecisas ou gêneros 
ainda não devidamente reconhecidos, porque talvez assim seja possível 
desenvolver alguma reflexão sem se deixar contaminar previamente 
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por alguma matriz discursiva ou pela historiografia já consolidada, nem 
sempre simpáticas a ensaios, cartas, diários, memórias, confissões, 
prefácios e demais registros que, não sendo classificados de antemão 
a nenhum gênero, alçarão estatuto literário para sua abordagem. O 
ensaio comparece aqui como indicação formal, porquanto agrega valor 
ao inacabamento discursivo, quer tomemos como referência moderna 
a reflexão de Theodor Adorno concentrada no artigo “O ensaio como 
forma” ou mesmo através da produção de maior fôlego por prosadores 
brasileiros, a exemplo de Sobrados e Mucambos de Gilberto Freyre 
ou Raízes do Brasil de Sérgio Buarque de Holanda, para ficarmos com 
a referência do ano 1936. Entretanto, é preciso referir que o ensaio, 
entendido como forma híbrida e autônoma a discorrer sobre assunto 
específico sob perspectiva imprevista, remonta uma tradição literária 
brasileira que se estende do século XIX para o século XX, quer tomemos 
os escritos do visconde de Taunay desde A retirada da laguna (1875) 
até suas Reminiscências (1908), ou ainda, os escritos de Sílvio Romero 
que vão desde A filosofia no Brasil: ensaio crítico (1878) até Evolução 
do lirismo brasileiro (1905), para dispormos de dois contra-exemplos 
para cada autor. Segundo Antonio Candido, em “Literatura e cultura de 
1900 a 1945”, a forma do ensaio, “em que se combinam com felicidade 
maior ou menor a imaginação e a observação, a ciência e a arte”, 
tornou-se característica do pensamento brasileiro diante da prevalência 
da literatura e da precariedade ou ausência de instituições acadêmicas. 
É necessário frisar ainda que até certa altura a vida literária brasileira 
estava enredada na vida institucional do país – fosse política, acadêmica 
ou diplomática –, de onde podemos retirar alguns libelos ilustrativos do 
desenvolvimento social brasileiro quando pensamos em um Joaquim 
Nabuco narrador dos entraves latino-americanos representados 
pelo seu Balmaceda (1895) que pode ser lido como contraparte dos 
conflitos nacionais ilustrados em Um estadista do Império (1897); ou 
ainda, quando tomamos um Oliveira Lima como narrador da história 
e da história literária através de volumes como Aspectos da literatura 

colonial brasileira (1896) ou Dom João VI no Brasil (1908) para atar com 
mais firmeza os laços que unem a literatura e a história. E entre outros 
exemplos que podem ser arrolados, destaca-se obrigatoriamente Os 
Sertões, de Euclides da Cunha, que tanto se vincula a uma tradição de 
prosa ensaística do século XIX, quanto estimula gerações seguintes no 
que se refere à pesquisa e à discussão de grandes questões nacionais. 
Mais ainda, não podemos deixar de lembrar do papel fundamental da 
narrativa do barão do Rio Branco (Ministro das relações exteriores e 
Membro da Academia Brasileira de Letras), que se popularizou com as 
suas Efemérides brasileiras (1918), para consagrar de uma vez por todas 
os vínculos entre a vida institucional e a vida social no Brasil. Cumpre 
lembrar, ainda uma vez, que todos os autores citados foram acadêmicos, 
quando não da Academia Brasileira de Letras, de outras academias, 
como foi o caso de Gilberto Freyre pela Academia Pernambucana de 
Letras e Sérgio Buarque de Holanda pela Academia Paulista de Letras, 
o que dá a dimensão de uma particularização do elemento nacional no 
século XX, senão de seu afastamento da vida social fluminense, onde 
estavam sediadas todas as instituições nacionais no século XIX. A partir 
dessa proposta, o simpósio está aberto tanto a análises de autores e 
obras, quanto a suas relações com o contexto histórico e institucional 
em que se encontram. 
Palavras-chave: Ensaio, Gêneros híbridos, Modernização

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 1
O letramento e o ensino da Literatura: por que não ensinar com os 
clássicos?

Iranildo Mota da Silva (UFRN)

Como trazer o aluno de língua estrangeira para a leitura literária?
Cristina Moerbeck Casadei Pietraroia (USP), Lucília Souza Lima Teixeira (USP)
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Ubirajara: inventário de natureza, invenção do Brasil
Ana Maria Amorim Correia (UFF)

Crime e castigo na narrativa policial
Sayuri Grigório Matsuoka (UFC)

Transatlantic Hybridisations: classical receptions in Cordel
Connie Bloomfield (University of Cambridge)

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2 
José de Alencar, um veículo de divulgação de si mesmo através do 
Jornalismo

Jaqueline Carvalho (UERJ)

Ensaios e Viagens de Joaquim Nabuco
Ricardo Souza de Carvalho (USP)

Eduardo Prado, personagem de si mesmo na historiografia literária 
brasileira

Éverton Barbosa Correia (UERJ)

De Lisboa a Ouro Preto: um passeio pelos guias de Pessoa e de Bandeira
Juliana Maia de Queiroz (UFPA)

Câmara Cascudo e a literatura de viagem: a descrição da paisagem do 
sertão no Diário dos 1.104 Klmts 

José Luiz Ferreira (UFRN)

Adeítalo Manoel Pinho (UEFS)
Maria de Fátima gonçalves Lima (PUC-gO)

ESCRITAS CONTEMPORÂNEAS: 
INCURSõES, AVALIAÇõES E DESAFIOS AO 
COMPARATIVISMO22

Resumo: Esta proposta é a continuação de simpósio realizado nos 
Congressos Abralic de 2015, em Belém- PA, e no Encontro 2016, no 
Rio de Janeiro. Dado o êxito das apresentações e discussões naquelas 
oportunidades e por ser do âmbito do Projeto Procad/Capes PUC-Rio/
UNEB-Salvador/UEFS/PUC-Goiás, que irá até 2019, consideramos esta 
proposta decisiva para as atividades do projeto. A continuação da 
proposta e realização do simpósio representa a consolidação de um 
grupo de trabalho multi-institucional e em instância nacional dentro do 
projeto. Para delinear os desafios presentes no título deste Simpósio, 
e aqui propostos como um convite instigador a pesquisadores 
interessados na atualidade das práticas culturais, artísticas e 
teórico-críticas, elegemos, no pequeno e exitoso ensaio de Giorgio 
Agamben, uma das suas postulações a O que é o contemporâneo: 
“Contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, 
para nele perceber não as luzes, mas o escuro.” A imagem potente 
de um “escuro” do tempo delineia metaforicamente a problemática a 
ser compartilhada pelos pesquisadores, em vertentes ou perspectivas 
compatíveis com seus objetos de interesse e investigação. Tal imagem 
se impõe quando se constata que, nas últimas décadas, na área dos 
estudos literários como nas ciências humanas, ocorreram alterações 
que reconfiguraram os pilares do território disciplinar, abalando o 
domínio de objetos previsto, o elenco de instrumentos, métodos e, 
expressivamente, o corpo das proposições aceites como horizonte 
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teórico dos estudos de literatura, outras artes e da cultura. Tais 
alterações repercutiram predominantemente na diluição de fronteiras 
entre as disciplinas, na multiplicação inovadora das questões e temas 
de investigação plausíveis para cada uma delas e na ampliação dos 
instrumentos conceituais e técnicas que as singularizam. Em paralelo 
às alterações no plano epistemológico, são expressivas também, nas 
últimas décadas, as alterações que ocorrem no âmbito da cultura e no 
campo artístico, especialmente no domínio do literário. No primeiro 
caso, a noção de “cultura” alargou-se, extrapolando a legitimidade 
que lhe atribuíram – igualmente, mas em circunstâncias diversas 
– o empreendimento civilizacional iluminista, o Estado nacional 
moderno e as elites cultas na alta modernidade estética, tornando 
a cultura e, principalmente, o valor cultural focos de instabilidade, 
conflito e disputa, por forças que saíram dos bastidores e passaram 
a disputar a significação cultural. Os dois eixos da significação e valor 
que atravessaram a área de Letras, afetando o âmbito dos estudos 
comparados: por um lado, problematiza-se a ligação mutuamente 
legitimadora entre literatura e nacionalidade, parte do processo de 
constituição dos estados modernos e matriz de toda a historiografia 
que por um século pautou os estudos da literatura; por outro, dá-se a 
contestação ao confinamento do valor cultural à esfera erudita, às artes 
canônicas e, consequentemente, à separação entre arte, cultura e o 
que pensadores como Edward Said e Stuart Hall designaram como a 
“mundanidade”. Em grande parte, emanam deste cenário de mudanças 
epistemológicas e culturais o “escuro do tempo” ou os desafios do 
contemporâneo, que constituem o campo temático do debate aqui 
proposto, que deverá confrontar-se com o caráter intempestivo, 
insurgente ou disruptor da contemporaneidade, sistematizando e 
provendo instrumental teórico e crítico para lidar com as suas diversas 
dimensões ou concreções. O deslocamento ou a recusa de hierarquias 
instituídas tanto na dimensão epistemológica quanto na dimensão 
artístico-criativa geram a oportunidade para que estejam sob o foco 

deste Simpósio – como desafios que emergem das zonas de sombras 
do contemporâneo – as formas, expressões e domínios de experiência 
recalcados ou preteridos e sua potência intempestiva, tais como: (a) 
o corpo, em sua materialidade e enquanto superfície de inscrição e 
energia ético-estética; (b) os afetos, enquanto força disruptora a dar 
ensejo a outras formas de experiência e representação das vivências; 
(c) o comum e o cotidiano enquanto categorias transversais da 
cultura, a mobilizar uma rede de significados que remetem a espaços 
periféricos, tanto no cenário político e sociocultural quanto nos 
cenários textuais e artísticos; (d) a violência, a exclusão e a cidade como 
figurações do presente que convulsionam os limites da representação 
ao instaurarem, em diversas linguagens artísticas; (e) a lógica do 
testemunho, do biográfico e do documental, em flagrante desafio à 
compreensão estabilizada do que seria próprio do domínio ficcional. 
Ao acolher as perspectivas dos estudos de literatura e de outras 
linguagens artísticas, bem como dos estudos de produções, práticas e 
políticas da cultura, incorporando as dimensões de materialidade, de 
performatividade e de insurgência, próprias das estratégias criativas 
da atualidade, este Simpósio ambiciona empreender não apenas 
uma discussão estética e política que possibilite a acolhida analítica 
das forças e das formas artísticas e culturais do presente, mas – e 
principalmente – acentuar uma potência inovadora e transformadora 
que possa afetar práticas investigativas, formativas e educacionais na 
sociedade brasileira contemporânea.  
Referências:
AGAMBEM, Giorgio. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. 
Chapecó: Editora Argos, 2009.
HALL, Stuart. Da diáspora. Org. Liv Sovik. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2003.
SAID, Edward. Cultura e imperialismo. São Paulo: Companhia das Letras, 
1999.
Palavras-chave: Escritas contemporâneas, Estudos Literários, Cultura, 
Comparatismo
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TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 1
Atmosfera contemporânea: biografia e história da literatura

Adeítalo Manoel Pinho (UEFS)

Bernardo Guimarães e Luiz Gama: escrita contemporânea 
Meila Oliveira Souza Lima (UEFS)

Mito, realidade e o caso africano: um olhar ocidental através da leitura 
de narrativas de Mia Couto 

Odara Perazzo Rodrigues (UEFS)

Perspectiva descolonial no romance “Lutas do coração”, de Inês Sabino
Antonia Rosane Pereira Lima (UEFS)

Mapeamento da produção literária sul-riograndense contemporânea
Magali Lippert da Silva (IFRS)

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 2
 “Para Goiandira” e “Cora” – dois poemas performativos de Gilberto 
Mendonça Teles

Maria de Fátima Gonçalves Lima (PUC-GO)

A Expressividade poética da lírica de Cora Coralina - Uma poética em 
movimento

Marta Bonach Gomes (PUC-GO)

A performatividade e o imaginário ecopoesia em Saciologia de Gilberto 
Mendonça Teles e Edival Lourenço

Rosally Brasil Pereira (PUC-GO)

O imaginário em “Epopéia dos Sertões”, de Willian Agel de Melo
Jussiara Moema Ramos de Oliveira (PUC-GO)

O imaginário poético e a performatividade da dança em “Saciologia 
Goiana”, de Gilberto Mendonça Teles 

Cecília Menezes Gonçalves Lima (PUC-GO), Nadlla Guimarães Mota (PUC-GO)

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 3
Angústia e sedução na arte contemporânea: o escritor como objeto de 
instalação

Elizabeth Gonzaga de Lima (UNEB)

A relação entre literatura e história no romance “And the hippos were 
boiled in their tanks” (2008), de Jack Kerouac e William S. Burroughs

Manoela Caroline Navas (UNESP), Giséle Manganelli Fernandes (UNESP)

Estratégias literárias nas narrativas científicas sobre crise econômica
Thiago Martins Caldas Prado (UNEB)

Feituras femininas: memórias e identidades nas narrativas de Guimarães 
Rosa e de Mia Couto

Ivani Maria Pereira (UFU)

Gloria Anzaldúa e Esmeralda Santiago: Manifestações artísicas plurais 
em vozes latinas nos Estados Unidos

Gisele Manganelli Fernandes (UNESP)

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 4
Fan pages de escritores – quando a cultura dos fãs invade o campo da 
literatura

Sayonara Amaral Oliveira (UNEB)

O principado da poesia no Brasil e em Goiás
Elizabeth Abreu Caldeira Brito (PUC-GO)

Sombras: de projeções a sujeitos do universo literário
Marcelle Ferreira Leal (UFRJ)

A poesia religiosa de Jorge de Lima e de Murilo Mendes – Imaginário e 
espaço mitopoético 

Késia Brasil Pereira Nacif (PUC-GO)
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Claudio Vescia zanini (UFCSPA)
Aparecido Donizete Rossi (UNESP)
Fernando Monteiro de Barros (UERJ)

ESTUDOS DO góTICO: DE SUAS ORIgENS 
SETECENTISTAS à CONTEMPORANEIDADE 

Resumo: “Gótico” é um conceito fugidio, que possui uma notável 
capacidade de adaptação aos mais diversos usos. A história do termo 
é longa e rocambolesca, e faz parecer inglória qualquer tentativa de 
conciliar seus significados mais restritos com seus usos mais amplos. 
Ao longo de séculos, tem sido empregado para rotular as mais 
díspares ideias, tendências, autores e obras, e, nas últimas décadas, 
especialmente, a palavra passou a funcionar como um termo “guarda-
chuva”, tendo seu sentido diluído e sua força conceitual esvaziada. 
Afinal, gótico é um adjetivo pátrio, que se referia a uma das tribos 
germânicas responsáveis pela queda do Império Romano, os Godos. 
É também um termo que os renascentistas utilizaram para nomear o 
estilo arquitetônico medieval, considerado “bárbaro”, sem refinamento, 
monstruoso, desordenado, em oposição, é claro, à arte clássica – e, 
por extensão, o termo passou a se referir à Idade Média como um 
todo. É o nome de uma subcultura de arte e moda contemporânea, 
caracterizada pelo apreço pelos temas da melancolia, do horror e 
da morte. E, por fim, no âmbito da história da literatura, é o estilo 
dos romances escritos entre o fim do século XVIII e o início do XIX, 
sobretudo na Inglaterra, notabilizados pela produção do horror e/
ou terror como efeito de recepção. Surgida no limiar da modernidade 
iluminista, a literatura gótica tem se revelado duradoura como a própria 
modernidade dentro da qual se engendrou, o que se confirma nas 
sucessivas reedições e atualizações do gênero até os dias de hoje, tanto 
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na literatura quanto nos diversos meios de comunicação. No cenário 
globalizado e pluralizado da contemporaneidade, categorias do Gótico 
exógenas ao cenário europeu, como o “American Gothic”, o “Southern 
Gothic” e até mesmo o “Tropical Gothic”, vêm ocupando espaço nos 
trabalhos acadêmicos em um movimento de hibridismo cultural no 
qual a hegemonia do centro passa a conviver com a pluralidade das 
margens. No que concerne o seu temário, o gótico é tão vasto quanto 
as definições que lhe foram atribuídas ao longo da história. Assim 
como existe a ligação quase que imediata do gótico com a escuridão 
e seus ruídos e fantasmas, há também a exploração do onírico e do 
fantástico, a intensidade de sentimentos como o amor, a angústia e o 
isolamento, sentimento este que frequentemente surge no gótico a 
partir da percepção do sujeito de que ele não pertence – ao menos não 
totalmente – ao meio social em que se insere. A percepção do outro é 
também questão crucial nos estudos do gótico, sobretudo no que diz 
respeito à figura do monstro: em vertentes ditas clássicas, o monstro 
gótico é fisicamente diferente do ser humano, e se caracteriza por 
seu aspecto abjeto – ao mesmo em que nos repele, ele nos fascina; 
em narrativas contemporâneas, por outro lado, a monstruosidade é 
mais perceptível em comportamentos e na psique dos personagens, 
tonando cada vez mais tênue a linha que separa “eles” de “nós”. Aqui 
também cabe fazer referência ao espaço, que no mais das vezes se 
configura como personagem crucial da narrativa gótica: a casa de Usher, 
o laboratório de Victor Frankenstein, a taverna inebriante de Álvares de 
Azevedo, o bosque do acampamento Crystal Lake, o Castelo de Drácula, 
o inferno dos cenobitas em Hellraiser, o subconsciente humano e suas 
inúmeras formas que Freddy Krueger explora tão bem em A Hora do 
Pesadelo, a abadia medieval de O Nome da Rosa, além das idealizações 
regionais macabras contemporâneas percebidas em filmes como O 
Albergue (leste europeu), Turistas (Brasil), Wolf Creek (Austrália) e 
Viagem Maldita e O Massacre da Serra Elétrica (desertos dos Estados 
Unidos). O Grupo de Pesquisa Estudos do Gótico (CNPq) propõe, em 

uma perspectiva tanto transcultural quanto transdiscursiva, discutir 
essa tendência do espírito moderno, que afetou profundamente os 
modos de pensar, de sentir e de expressar a arte nesses 250 anos de 
sua permanência na literatura, na cultura e no imaginário do mundo 
ocidental. Serão acolhidas propostas que abarquem análises de corpus 
relacionadas ao gótico, as quais incluem, mas não se limitam a: seus 
diferentes movimentos regionais (tais como o gótico americano, 
“Southern American Gothic”, gótico tropical, gótico canadense), 
seus momentos histórico-sociais (por exemplo, gótico vitoriano, do 
início do século XX, o pós-gótico) diferentes mídias (texto impresso, 
cinema, televisão, artes plásticas), além das inúmeras possibilidades 
teórico-críticas que relacionam o gótico aos estudos comparatistas, à 
psicanálise, estudos de gênero, estudos de simbologia e mitologia, pós-
colonialismo, estudos culturais e teorias da pós-modernidade.
Palavras-chave: Literatura gótica, Literatura Comparada, Vertentes do 
gótico, Ficção de horror

TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1 
O horror da textualidade

Aparecido Donizete Rossi (UNESP)

A voz do monstro
Guilherme Augusto Duarte Copati (UFU)

A monstruosidade humana: a literatura gótica como base para a 
construção do fantástico

Amanda da Silveira Assenza Fratucci (UNESP)

Esteticismo fin-de-siècle: o grotesco decadente
Daniel Augusto Pereira Silva (UERJ)

O gótico na literatura infanto-juvenil de J. K. Rowling e Pedro Bandeira 
Márcio Alessandro de Oliveira (UERJ)
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TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 2
Traços do Gótico em Fogo Morto, de José Lins do Rego

Fernando Monteiro de Barros (UERJ)

O Locus Horribilis em Stoker e LeFanu
Cassio Larotonda Maia (UERJ), Maria Conceição Monteiro (UERJ)

A insurgência do paradoxo Jekyll-Hyde
Vinicius Lucas de Souza (UNESP-Araraquara)

O duplo como manifestação da moral monstruosa
Stéfano Stainle (UNESP)

Com serpentes na alma: O embate entre Self e Sombra em The Marble 
Faun, de Nathaniel Hawthorne

Valter Henrique de Castro Fritsch (FURG)

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
Narrativa gótica e narrativa poética: diálogos, topocronia e metamorfose 
de Locus Amoenus para Locus Horribilis

Luciana Moura Colucci de Camargo (UNESP-Araraquara)

Os elementos góticos de “O navio negreiro”, de Castro Alves
João Pedro Lima Bellas (UFF)

Elementos góticos e alegóricos no conto “O ladrão”, de Graciliano Ramos
Erick da Silva Bernardes (UERJ)

A vertente feminina do gótico na literatura brasileira oitocentista
Ana Paula Araujo dos Santos (UERJ) 

A temática da ciência em três contos góticos brasileiros
Marina Faria Sena (UERJ)

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 4
A máscara de quem te mata espelha teu medo: a indeterminação do 
rosto assassino e outros rastros do gótico nos filmes slasher

Claudio Vescia Zanini (UFCSPA)

A imagem da prisão gótica como elemento distópico na série britânica 
Black Mirror

Jaqueline Bohn Donada (UTFPR)

De Poe à linguagem fílmica do século XXI: a frágil ilusão de segurança
Dudlei Floriano de Oliveira (IFRS)

O legado gótico em contos de Joe Hill
Diego Moraes Malachias Silva Santos (UFMG), Julio Cesar Jeha (UFMG)

Eyre e Kuronuma: um olhar insólito em Jane Eyre de Charlotte Brontë e 
Kimi ne Todoke de Kahuro Shiina

Samara Souza da Silva (UNIFESSPA)
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24
Luciana Persice Nogueira (UERJ)
Carla Cavalcanti e Silva (UNESP)

ESTUDOS PROUSTIANOS

Resumo: Escritor paradigmático e cronista de seu tempo, Marcel 
Proust (1871-1922) legou uma obra enciclopédica e polifônica, que se 
espraia pelos mais diversos gêneros: ensaios de caráter teórico, artigos 
de crítica (literária entre outras), poemas, rascunhos de projetos 
ficcionais abandonados inacabados (publicados postumamente), 
duas traduções comentadas (cujas notas de rodapé e paratextos 
complementam os artigos de caráter crítico e/ou teórico), um 
romance de sete tomos escritos numa prosa que reúne elementos 
desses gêneros precedentes (sendo que os últimos tomos também 
foram publicados postumamente, e sem sua revisão definitiva do 
autor), e uma vastíssima correspondência que não só liga o escritor 
a outros membros do meio artístico e intelectual da época (expondo 
como que bastidores de sua produção escritural) como informa, ao 
menos em parte, sobre sua própria visão da obra em andamento, 
enquanto crítico e comentador de si mesmo. Polêmico, manteve-se 
no centro das turbulências artísticas e literárias que caracterizaram a 
Belle Epoque, fundando ou contribuindo para revistas especializadas, 
tomando partido em questões de monta (Caso Dreyfus, por exemplo), 
e desenvolvendo um estilo inortodoxo que o coloca no limiar entre 
várias tendências literárias que marcaram o século XIX e o início 
do século XX. Funâmbulo entre séculos e mundos, Proust torna-se 
um clássico, no sentido atribuído por Antoine Compagnon (1989): 
não “uma obra estável, mas uma obra fora de esquadro, cujas 
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discrepâncias e falhas não param de suscitar a leitura”; o clássico não 
“transcende o tempo”, é “desconcertante em todo presente, inclusive 
o seu” próprio. E não foram poucos os críticos contemporâneos, 
nem os das gerações seguintes. Porém, contrariando Sartre, que 
em 1939 anunciava que estávamos “livres de Proust e ‘da vida 
interior’”, e Nathalie Sarraute, que dez anos depois colocava Proust 
entre os escritores de uma “psicologia” e “uma época passadas”, os 
incontáveis centros e núcleos de estudo e de pesquisa, revistas e 
boletins dedicados à obra proustiana (obra entendida em todos as 
manifestações da produção escrita do autor) vem colocando luz e foco 
sobre os seus sempre atuais e surpreendentes aspectos: os avant-
textes, os intertextos, os temas (não esquecendo que a própria crítica 
temática se origina no seu método “contra Sainte-Beuve”), as relações 
com as outras artes (pintura, música, fotografia, cinema..) e outros 
saberes (filosofia, arquitetura, psicologia...). Homem sintonizado 
com tudo que estava no “ar do tempo”, Proust contribuiu para o seu 
debate, lançando um olhar singular sobre muitas questões: o tempo, o 
espaço, a memória, a arte, a leitura, o papel do escritor, a importância 
das literaturas estrangeiras, a preservação do patrimônio... Homem 
paradoxal, conseguia ser, concomitantemente, cosmopolita e recluso, 
cingiu-se de forros de cortiça e unguentos, insônias e achaques, e, 
ao escrever, deitado e enfronhado em cobertas, cadernos e papeis 
esparsos (de onde as temíveis paperolles), “mantém em círculo, ao 
seu redor, o fio das horas, a ordem dos anos e dos mundos”, assim 
como leitores atentos aos mais diversos indícios impregnados nas 
linhas de geografias sonhadas, amores e sabores perdidos, e toda 
sorte de histórias que incorporou à matéria de sua obra. Os estudos 
proustianos abarcam o sem-fim da escrita e da escritura proustianas, 
ocupam-se do estilo da frase, do uso da língua, da construção do texto, 
da estética, do universo imagético, do “eu” ambíguo e inovador...; 
atentam também para outras ambiguidades (romance e ensaio, prosa 
e poesia, erudição e inspiração, memória voluntária e involuntária, 

autobiografia e autoficção, tradição e inovação, retrospecção 
e descortinamento de admiráveis rumos novos à literatura e à 
crítica). Estudos que – por que não? – analisam a própria fortuna 
crítica dedicada a Proust, desbravando caminhos, lados e vieses 
que, trilhados com dedicação e esmero, provam-se comunicantes. 
O Simpósio de Estudos Proustiano prevê incluir todos os aspectos 
imagináveis dessa busca enciclopédica, colocar em debate seus 
meandros, e divulgar seu caleidoscópio discursivo. 
Palavras-chave: Crítica literária, Teoria literária, Marcel Proust

TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
As traduções de Proust no contexto mais amplo da questão da tradução 
em seu tempo

Luciana Persice Nogueira (UERJ)

O luto de Robert de Flers: estudo de um retrato de Proust
Fillipe Augusto Galeti Mauro (USP) 

A pedra no sapato de Proust
Mônica Fiuza Bento de Faria (UFF/UFRN) 

Inacabado, mas concluído? Algumas cartas de Proust sobre a conclusão 
de seu ciclo romanesco

Alexandre Bebiano de Almeida (USP) 

Proust redescoberto
Pedro Alegre Pina Galvão (UFRJ)

TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 2
A primazia do corpo e das sensações na abertura do “Em busca do 
tempo perdido 

Carla Cavalcanti e Silva (UNESP)
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O tempo, a morte, a arte e o belo em Gautier e em Proust: a busca da 
eternidade através da obra literária

Sabrina Baltor de Oliveira (UERJ)

Marcel Proust em revista: tensões midiáticas e formas breves
Yuri Cerqueira dos Anjos (UFJF)

O cinema de Deleuze em Proust
Flavio Eduardo Magalhães Taam (PUC-SP)

25
Jurema Oliveira (UFES)
Luiz Carlos Amaral gomes (UFRJ)
Luciana Morais da Silva (UERJ)

ESTUDOS SOBRE LITERATURAS AFRICANAS 
DE LíNgUA PORTUgUESA, LITERATURA 
NEgRA COMO EXPRESSãO DA ARTE 
ITERáRIA E DE COMBATE AO RACISMO

Resumo: O presente simpósio tem por objetivo discutir os processos 
de construção textual e de composição da personagem em narrativas 
africanas de língua portuguesa e afro-brasileiras, observando em que 
medida a enunciação e a personagem estruturam-se como experiências 
afrocentradas, reunindo traços que caracterizam um comprometimento 
com os gêneros literários africanos, os quais descendem direta ou 
indiretamente da tradição oral, produzidos durante a colonização, no 
pós-guerra de libertação, e também o legado deixado para as novas 
gerações de escritores africanos. Na África negra, o conhecimento ou 
prática resultante de transmissão oral ou de hábitos inveterados constitui-
se em uma cultura própria e autêntica porque reúne todos os dados 
referentes à vida e a morte. É, portanto, com base na tradição que as 
experiências diárias e os rituais encontram as respostas necessárias 
para transmitir de geração a geração o pensamento negro e os seus 
comportamentos individuais e sociais, rompidos temporariamente em 
decorrência da colonização. Diante disso, o conhecimento negro-africano 
vai sendo recuperado na literatura por meio de contos, provérbios, 
adivinhas e lendas. No período colonial e no pós-revolução, essas 
marcas discursivas são elementos cruciais para a elaboração dos estudos 
narrativos e da figuração de personagens – “síntese possível de quase 
tudo que determina o fazer personagem” (REIS, 2014, p.52, grifos do 
autor). A palavra é uma arte. Como bem define Pe. Raul Ruiz de Asúa 
Altuna na obra Cultura tradicional Bantu, ela “ocupa o primeiro lugar nas 
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manifestações artísticas, no culto religioso, na magia e na vida social. Para 
além do seu grande valor dinâmico e vital, é praticamente o único meio 
de conservar e transmitir o patrimônio cultural. Assim, se compreende 
o predomínio da história na África negra” (2014, p. 38). Nesse sentido, 
a palavra sustenta a base unificadora dos elementos que compõem a 
força vital, sendo a energia necessária para a manutenção do principio 
revigorador encontrado na figura do preexistente, fonte primordial da 
sociedade negro-africana. Diante disso, a memória constitui-se como 
o grande suporte da tradição que alimenta a existência na África. Nas 
narrativas africanas de língua portuguesa, o ancião, em geral, ocupa o 
lugar do narrador, isto é, aquela personagem capaz de irrigar a memória 
coletiva de forma prazerosa e festiva, construindo e sendo construída 
por estratégias narrativas geradoras de um saber ancestral. Esse ancião 
caracteriza-se, por vezes, como o mais sábio, por isso, o detentor da 
palavra. De certo modo, elemento crucial para a efetivação do estatuto 
da oralidade em narrativas contemporâneas. Nesse sentido, pode-
se pensar acerca dos caminhos trilhados por escritores que buscam 
no mundo empírico os elementos necessários à construção de uma 
identidade literária que defina seu lugar de fala no contexto africano e 
afro-brasileiro. Dessa forma, a produção literária afro-brasileira poderá 
ser construída como expressão artística e como literatura negra de 
combate ao racismo. Cabe ressaltar, no entanto, que o enunciado e a 
personagem, nesses casos de produção combativa, são construídos 
a partir da experiência afrodiaspórica, herdada de conhecimentos, 
de uma memória e marcas afrocentradas. O simpósio, em relação à 
literatura negra e de combate ao racismo, busca também investigar em 
que medida essa produção está relacionada com as matrizes africanas. 
Sabe-se, contudo, que o conhecimento afrocentrado passou por diversas 
transformações durante o período colonial, logo mitos, hábitos culturais 
e espirituais foram recodificados para imprimir novas marcas na literatura 
negra que se apresenta como expressão da arte literária e de combate ao 
racismo. Nos últimos 40 anos, autores afro-americanos e afro-caribenhos, 

particularmente os falantes de língua portuguesa, além de elevar a 
personagem negra à condição de protagonista, atribuíram-lhe diferentes 
graus de subjetividade. Do ponto de vista teórico, esses escritores 
cunharam o conceito e/ou a categoria “literatura negra”. Com uma 
estética que privilegia o contexto social, cultural, a subjetividade e o modo 
de ser da gente negra, esses escritores reafirmam o papel de produtores 
de uma literatura como expressão da arte e, também, como mecanismo 
de combate ao racismo, já que historicamente o cânone literário expôs, 
em grande parte de suas narrativas, a personagem negra como um ente 
semovente, lascivo e bestializado, excluindo-lhe até mesmo a condição 
humana como referencial simbólico na trama literária. Busca-se, assim, 
agrupar nesse simpósio pesquisadores que desejam discutir sobre 
as literaturas africanas de língua portuguesa, a literatura negra como 
expressão da arte literária e a literatura negra de combate ao racismo. 
Palavras-chave: Literatura, Africana, Afro-brasileira, Negra

TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
Resistência E Subversão Em Becos Da Memoria De Conceição Evaristo: 
(Des) Construindo A Figura Da “Mulata”

Sarah Silva Froz (UEMA)

Da Escravidão Na Antiguidade Às Suas Chagas Em Preces E Súplicas Ou 
Os Cânticos Da Desesperança, De Vera Duarte

Everton Vasconcelos Pinheiro (UFAM)

Ancestralidade e resistência nas vozes da infância da literatura afro-brasileira
Maria Carolina de Godoy (UEL)

Manifestações de poder nos romances Predadores, de Pepetela e Os 
Transparentes, de Ondjaki

Aparecida Cristina Da Silva Ribeiro (UNEMAT)

O Cantar De Domingos Fonseca E A Identidade Negra Na Diáspora
Marli Maria Veloso (UESPI)
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TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 2
Relações discursivas de poder no conto moçambicano “As mãos dos 
pretos” de Luís Bernardo Honwana: a manutenção de uma ideologia 
racista.

Leonardo Mendes Gonçalves (UFJF)

O Ser No Espaço E O Espaço No Ser: O Protagonismo Dos Excluídos Na 
Narrativa De José Luandino Vieira 

Marco Antônio Fuly (UFRJ)

A Tradição Oral E A Literatura De Luandino Vieira
Maria Cristina Chaves de Carvalho (UFES)

Identidade e memória no conto Sangue da avó, manchando a alcatifa de 
Mia Couto 

Simone de Souza Braga Guerreiro (ISAT)

O Pagador De Promessas E O Dia Em Que Explodiu Mabata-Bata: 
Configurações Trágicas

Erenil Oliveira Magalhães (UNEMAT)

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
“Se eu aparecer morto, não foi suícidio”: um olhar sobre o genocídio 
negro no livro #Paremdenosmatar

Camila Sodré de Oliveira Dias (UNEB)

As Literaturas Africanas de Língua Portuguesa no Brasil: a Coleção 
Autores Africanos

Clauber Ribeiro Cruz (UNESP)

Jeferson De e o cinema afrodescendente
Cristiane Lage de Matos (CEFET-MG)

Narrativas escravas e relatos de testemunho sobre a escravidão no 
brasil: escritos pelo próprio negro escravizado

Elio Ferreira de Souza (UESPI)

O Ancestre nos tempos contemporâneos
Jurema Oliveira (UFES)

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 4
Literatura Afro-baiana Contemporânea: intersecção entre história e 
sociedade

Lenara Nascimento de Araújo (UNEB)

A performance Griot em Ana Paula Tavares: Tradição e memória 
ancestral

Michel Augusto Carvalho da Silva (UESPI)

Literatura Negra como expressão de combate cívico e estético: 
Intelectuais Negros em Brasil e Portugal nos anos 1920s-1940s

Satty Flaherty-Echeverria (Centre College)

O discurso fantástico como recurso para colocar em evidência os 
prejuízos da guerra e o preconceito em A chuva pasmada

Luciana Morais da Silva (UERJ)
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Vitor Cei (UNIR)
Sarah Maria Forte Diogo (UECE)

ÉTICA, ESTÉTICA E FILOSOFIA DA 
LITERATURA26

Resumo: O simpósio “Ética, Estética e Filosofia da Literatura”, 
ultrapassando os claustros disciplinares convencionais, se propõe 
a ser um espaço de análise, reflexão, debate e crítica que congrega 
pesquisadores de diversas instituições e áreas do conhecimento. Seu 
objetivo principal é o estudo da literatura em suas intersecções com 
a filosofia, assim como da experiência estética e da teoria filosófica 
em suas convergências e divergências relativas à realidade histórica 
e à prática ética. Por um lado, a filosofia aparece como paradigma 
teórico para analisar as obras literárias e outras expressões artísticas, 
considerando-se que a obra de arte é uma entidade autônoma 
(no que tem de especificamente seu), mas também aberta a 
diálogos e interpretações de outros saberes e práticas. Por outro 
lado, as investigações apontam para as possibilidades oferecidas 
ao pensamento filosófico pela literatura, especialmente (mas não 
exclusivamente) as de expressão em língua portuguesa, mostrando 
que os conceitos da tradição filosófica ocidental são insuficientes 
para a devida compreensão das complexas experiências históricas e 
culturais em espaços e políticas não-europeus. Considerando-se que 
literatura e filosofia são duas ordens de discurso distintas, importa 
dizer que os participantes do simpósio não receberão de antemão uma 
proposição normativa sobre as diferenças e os domínios respectivos 
dos discursos literário e filosófico, porque, se reconhecidas essas 
diferenças, as obras grandes literárias as desafiam, conjugando 
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filosofia e literatura de tal modo que conteúdo filosófico e forma 
literária tornam-se indissociáveis – a ficcionalidade da teoria e a força 
teórica da ficção criam uma porosidade entre os campos da literatura 
e da filosofia. Alertamos que a investigação da presença de teorias 
ou conceitos filosóficos em obras literárias, apesar de válida e útil, é 
limitada e só poderá vir a constatar que na ficção de qualquer escritor 
os conceitos filosóficos são transformados pela forma literária (por 
natureza imprecisa, metafórica, polissêmica) e não correspondem 
exatamente às suas fontes originais, ou seja, a apropriação artística e 
o tratamento estético a que o discurso literário procede transformam 
o substrato filosófico de que se nutre, fomentando projetos artísticos 
subsidiados por bases filosóficas que, ao passo que se integram ao 
literário, tornam-se componentes das estruturas simbólicas erigidas 
pelos textos ficcionais. Por isso, não recomendamos interpretações 
de obras literárias à luz de algum filósofo ou teórico. Também não 
sugerimos a simples aplicação instrumental e pragmática de conceitos 
filosóficos na análise de obras literárias, porque o texto ficcional 
não pode ser mero suporte ou pretexto de uma leitura filosófica. 
Como o conteúdo filosófico se transforma em conteúdo literário é 
o assunto que ora nos reúne e convida a pensar. Nossa reflexão visa 
ao escrutínio das múltiplas articulações entre literatura e filosofia, 
múltiplas em virtude do caráter polimorfo do signo literário e toda 
sua dinamicidade concretizada nas práticas sociodiscursivas ensejadas 
pelos gêneros textuais diversificados. Com vistas a enriquecer o 
debate e as discussões, as investigações podem debruçar-se sobre 
a poesia, o conto, o romance, a carta, a narrativa de viagem, entre 
outros gêneros, sempre em perspectiva filosófica. Aceitando-se 
que as diferenças e semelhanças articulam-se num terreno móvel, 
e evitando tomar literatura e filosofia como categorias universais, o 
simpósio toma forma a partir da colaboração profícua entre essas duas 
disciplinas, buscando os seus dinâmicos pontos de entrelaçamento. 
O grupo pretende trazer uma contribuição à pesquisa teórico-prática 

da Filosofia da Literatura, agregando pesquisadores interessados em 
gerar conhecimento nesta área do saber, a fim de que a mesma seja 
fortalecida no Brasil, uma vez que os diálogos entre as dimensões 
literária e filosófica se tornam fundamentais para a construção de 
reflexões que contemplem tessituras diversificadas do discurso 
artístico, de caráter poliédrico e eivado de contradições e paradoxos 
que necessitam de miradas críticas dispostas ao adensamento 
dos intercursos entre filosofia e literatura. Tal é o horizonte das 
preocupações deste simpósio, que procura acolher trabalhos que 
discutam e proponham ler, crítica e politicamente, uma contaminação 
do limiar das formas entre a literatura e a filosofia. Serão aceitos 
trabalhos que englobem alguma das seguintes abordagens:  estudos 
comparatistas, que compreendam a linguagem literária em sua 
dimensão estética, como carregada de potência filosófica e sentido 
histórico, e não somente um meio de descrição ou representação 
da realidade; estudos intertextuais, que compreendam a associação 
da linguagem literária, em sua dimensão estética, à teoria filosófica 
e à produção artística, como experiência criativa e inventividade 
crítica; estudos que compreendam a convergência/divergência 
entre linguagem literária, teoria filosófica e prática ética, numa 
perspectiva hiperplural e transcultural, de textos e/ou obras 
entendidos atravessando (com/contra) outras práticas, de modo que 
se estabeleçam pontes e se identifiquem muros entre a filosofia, a 
literatura e a ética (em sua relação com a política).  
Palavras-chave: Ética, Estética, Filosofia, Literatura

TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1 
Relações entre ética e linguagem nas configurações das violências em 
“Tutaméia (terceiras estórias)” de João Guimarães Rosa

Sarah Maria Forte Diogo (UECE) 
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Uma leitura de Sêneca e René Girard em dupla chave: ética e estética
Natália da Silva Gama (UERJ)

A crise ecológica como problema ético-estético: a perspectiva de 
Kenneth Burke

Vinicius Portella Castro (UERJ)

A beleza da alma: um diálogo sobre a virtude entre Plotino e autores da 
antiguidade clássica

Stefanie Cavalcanti de Lima Silva (UFC)

TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 2
A individualidade inconcebível no herói dostoievskiano

Rosanne Bezerra de Araújo (UFRN)

Angústia e niilismo: a escuta do homem perante o mundo
Mauro Lopes Leal (UFPA)

Sterne e a desautomatização em Tristram Shandy
Hélciu Einstein Santos Ferreira (UFRN), Rosanne Bezerra de Araújo (UFRN)

Quincas Borba e as tensões da subjetivação sob a forma do indivíduo
Janaina Tatim (UNICAMP)

O trabalho surdo da destruição: Niilismo e galhofa nos romances do 
jovem Machado de Assis

Vitor Cei (UNIR)

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
Encontro entre Kundera e Diderot

Etel Nucia Oliveira Monteiro (UnB), Wilton Barroso Filho (UnB)

O que significa a bildung para aqueles que rejeitam a modernidade? 
Considerações sobre Hermann Hesse, Thomas Mann e Robert Musil

Jivago Araújo Holanda Ribeiro Gonçalves (UFPI)

A devoração das memórias em um homem sem profissão
Gabriel Moreira Faulhaber (UFJF)

O tempo enquanto experiência estética no romance Retrato do artista 
quando jovem

Jorge Witt de Mendonça Junior

A desumanização na obra de André Carneiro: O casamento perfeito e o 
amor instrumental

Gladson Fabiano de Andrade Sousa (UFMA), Rita de Cassia Oliveira 
(UFMA)

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 4
Os cantos pensantes de Evando Nascimento

Andréia Penha Delmaschio (IFES) 

Clarice Lispector: literatura e mística
Cicero Cunha Bezerra (UFS)

O grito mudo: dor e silêncio em Lispector e Wittgenstein
Fernanda Valim Côrtes Miguel (UFJM)

O riso e a coragem da verdade na Buenos Aires de Roberto Arlt
Graziele Camilo da Costa (UFU)

Tradição e modernidade: leituras de o pano encantado, de João Paulo 
Borges Coelho

Erenil Oliveira Magalhães (UNEMAT)

QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 5
Poesia como fundamento da pátria em Fernando Pessoa e Heidegger

Cláudia Grijó Vilarouca (UFPA)

Os limites da transgressão em Hilda Hilst e Georges Bataille
Aline Leal Fernandes Barbosa (PUC-Rio)
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Sobre deuses, trastes e formigas: a transcendência imanente na poesia 
de Manoel de Barros

Huerto Eleuterio Pereira de Luna (UEPB)

O “diálogo poético” em “A máquina do mundo”, de Carlos Drummond 
de Andrade

Danilo Barcelos Corrêa (UNIMONTES) Diógenes Buenos Aires de Carvalho (UESPI/PNPD/CAPES/UPF)
Eliane Aparecida galvão Ribeiro Ferreira (UNESP/Assis)
Fabiane Verardi Burlamque (UPF)

EXPERIêNCIAS LITERáRIAS E 
TEXTUALIDADES CONTEMPORÂNEAS NA 
LITERATURA PARA CRIANÇAS E JOVENS27

Resumo: A produção literária para crianças e jovens, na atualidade, 
apresenta um volume de lançamentos muito representativo no 
mercado editorial, o que representa a força dessa literatura no 
âmbito do campo literário, na perspectiva de Bourdieu (1996), bem 
como a constituição de um habitus (Bourdieu, 1992, 1998) que a 
conforma como um subcampo, o da literatura infantil e juvenil. A 
partir desse locus, tal produção está cercada de diferentes agentes 
sociais e culturais, tais como a família, a escola, a editora, a livraria, 
a biblioteca, que a legitimam, a colocam em circulação, e propiciam 
o diálogo autor/obra/leitor, configurando um sistema literário, 
na acepção de Candido (1993), que teve como pontapé inicial o 
projeto editorial de Monteiro Lobato, na década de 1920, com a 
publicação da obra Reinações de Narizinho, direcionada inicialmente 
para o público escolar. Seus sucessores, como Lygia Bojunga, Ana 
Maria Machado e Roger Mello, ajudaram a consolidar esse sistema, 
romperam fronteiras e foram reconhecidos com o Prêmio Hans 
Cristhian Andersen, considerado o Nobel da literatura infantil e 
juvenil. Nesse circuito literário ocorre uma efervescência de vozes que 
resulta numa polifonia, consoante Bakthin (1981), que dá sustentação 
a uma multiplicidade de experiências literárias a partir dos diferentes 
aspectos em torno da criação e da recepção literárias. Isso implica 
em experimentações artísticas cada vez mais sofisticadas, que 
desafiam tanto o autor no seu fazer literário quanto o leitor no ato 
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da leitura. Por conseguinte, essa produção apresenta textualidades 
que rompem barreiras linguísticas, estilísticas, e temáticas em 
que a) o continuum oralidade/escrita propicia o transito entre tais 
modalidades da língua, b) as experimentações linguísticas revelam 
diferentes estilos de composição poética e narrativa, c) não há mais 
assunto que não possa ser abordado, desde os mais corriqueiros aos 
mais polêmicos, pois tudo pode ser dialogado com o leitor infantil e 
juvenil. Como também explora a diversidade de linguagens (verbal, 
visual, sonora) em suportes impressos e virtuais, que exigem do 
leitor um domínio de tais linguagens, visto que, em muitas obras, 
ocorre uma simultaneidade dessas modalidades de linguagem que 
desafiam a uma produção coerente de efeitos de sentidos por parte 
do receptor. Diante desse contexto, o presente simpósio pretende 
colocar em pauta uma discussão que envolve tanto o processo de 
criação quanto de recepção, haja vista que as experiências literárias 
envolvem especificidades e particularidades engendradas pelo 
autor no seu fazer literário, que parece ser para os menos avisados 
um processo solitário, quando, na verdade, giram em torno dele 
um conjunto de atores como editores, revisores, tradutores, e 
ilustradores, que igualmente interferem no produto final, o livro. No 
que tange à questão da autoria, tem-se uma situação em que esta 
não é definida apenas pelo trabalho do autor do texto verbal, mas 
também do autor do texto imagético e do tradutor, que nem sempre 
é a mesma pessoa, muito embora tenhamos exemplos de sujeitos 
que assumem a dupla autoria, como Roger Mello e André Neves. Essa 
múltipla autoria, conforme Chartier (1999), é percebida na produção 
literária eletrônica, já que exige uma vasta infraestrutura tecnológica 
e humana para materializar o literário numa perspectiva virtual, logo 
a textualidade que essa literatura digital propicia é marcada pela 
hipertextualidade e pela hipermídia, a exemplo das criações digitais 
de Ângela Lago e Sergio Capparelli. Além disso, acarreta mudanças 
no processo de recepção, que, incialmente, segue um percurso linear, 

para, posteriormente, seguir um percurso não linear, quebrando, 
assim, a lógica tradicional da leitura do texto literário. É um repensar 
do papel do leitor diante dessas novas textualidades, que exigem 
dele novas competências e habilidades para navegar por espaços 
movediços e virtuais, assumindo a posição de leitor imersivo, de 
acordo com Santaella (2004). 
Palavras-chave: Literatura Infantil e Juvenil, Experiência Literárias, 
Textualidades Contemporâneas, Formação de Leitores
Referências:
BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski, Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 1981. 
BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Simbólicas. Trad. Sérgio 
Miceli et alii. Introdução Sérgio Miceli. São Paulo: Perspectiva, 1992. 
______________. As Regras da Arte: Gênese e Estrutura do Campo 
Literário. Trad. Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 
1996. 
_______________. O Poder Simbólico. Trad. Fernando Tomaz. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. 
CANDIDO, A. formação da literatura brasileira: momentos decisivos. 
Belo Horizonte: Itatiaia, 1993. v.2 
CHARTIER, Roger. As revoluções da leitura no ocidente. In: ABREU, 
Marcia (Org.). Leitura, história e história da leitura. Campinas: Mercado 
de Letras, 1999. 
SANTAELLA, Lúcia. Navegar no Ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor 
imersivo. São Paulo, Paulos, 2004. 

TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
A experiência da cor: uma análise da obra ‘O menino marrom’, de 
Ziraldo

Luciana Freesz (UFJF)
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O que há de contemporâneo nos livros ilustrados contemporâneos?
Silvana Ribeiro Gili (UFSC)

Tom, de André Neves: diálogos entre o verbal e o visual
Diógenes Buenos Aires de Carvalho (UESPI)

O latim de Roma a Harry Potter
Jessica Melo de Oliveira (UEFS)

A representação das personagens afrodescendente nas obras de Ana 
Maria Machado e Valéria Belém

Rayron Lennon Costa Sousa (UFMA)

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2
Estética da recepção - redimensionando o papel do leitor

Marli Maria Veloso (UESPI)

Literatura infantil e juvenil: Lygia Bojunga e o diálogo com o leitor
Ediliane Gonçalves (UNEMAT)

O leitor nas obras de Lygia Bojunga Nunes: A Bolsa Amarela, Paisagem, 
Fazendo Ana Paz e Livro – um encontro.

Fernanda Dutra Maracajá (UFJF)

Oralidade e emoção na Literatura Infantil de Clarice Lispector
Fernanda Roberta Rodrigues Queiroz (UFJF)

Conflitos humanos em três gerações na obra Bisa Bia Bisa Bel, de Ana 
Maria Machado

Ângela Maria da Silva Elias (UNEMAT)

QUINTA 10

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
A narrativa pós-moderna no ensino de literatura: uma possibilidade de 
leitura da obra O fazedor de velhos, de Rodrigo Lacerda

Eliane Aparecida Galvão Ribeiro Ferreira (UNESP)

Crônicas do olhar: fotografia e afetividade no ensino do gênero crônica
Daniele Costa de Lima (Colégio Pedro II)

Literatura e ensino, em foco: as tecnologias e a produção de obras 
hipermidiáticas para crianças e jovens

Lucas Emanoel Vilarinho Miranda (UFPI)

As “narrativas breves” de Marina Colasanti e a formação de leitores: 
uma perspectiva intertextual

Valeria Cristina de Abreu Vale Caetano (UERJ)
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helena Bonito Couto Pereira (U.P. Mackenzie)
Vera Lúcia de Oliveira Maccherani (UNIPg)

FICÇãO E POESIA CONTEMPORÂNEA EM 
PERSPECTIVA COMPARATISTA28

Resumo: Esta proposta de simpósio tem por alvo discutir a literatura 
produzida nos decênios recentes no Brasil, de modo não exclusivo, pois, 
assumindo a perspectiva da literatura comparada, possibilita a discussão 
de trabalhos que se refiram a relações entre literaturas. Concebe-se o 
viés comparatista em sentido lato, compreendendo múltiplas conexões 
entre textos de origens  nacionais ou territoriais , e entre textos 
provenientes de outras artes e mídias que dialogam com a literatura. 
Dessa forma, o simpósio abrange três vertentes: a discussão temática 
ou estética de poesia ou ficção; uma vertente no sentido temporal 
e espacial, abrigando estudos sobre literatura brasileira recente em 
relação a outras literaturas, e outra que examina textos literários em 
relação a outras formas artísticas.  
Mais do que em outros tempos, evidencia-se hoje o caráter da literatura 
como produto da indústria cultural, veiculando-se em meio aos demais 
produtos e à profusão de mídias e suportes associados aos avanços 
tecnológicos. Apesar da retração do mercado editorial (decorrente de 
numerosos fatores, em especial a recessão econômica que assola o 
país), a ficção e a poesia, surpreendentemente, alcançam espaço para 
além dos muros da academia. Manifestações literárias estão presentes 
em feiras, festivais, lançamentos e outros eventos associados a livros 
(não só em papel), com participações de autores que, ademais de 
criar ficção e poesia, vão ao encontro do público leitor para divulgar 
e, sempre que possível, debater seu processo criativo, sua construção 
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textual, suas circunstâncias, ou ainda os possíveis significados de suas 
obras. A literatura continua a ter seu público, embora raros escritores 
hoje possam ser vistos como formadores de opinião, ou melhor, não 
podem ser vistos da maneira intensa como nossos escritores canônicos 
eram considerados por seus coetâneos. De todo modo, nesta proposta 
assume-se como infundado o receio quanto à permanência da literatura 
em nosso cenário artístico, social, cultural, intelectual. 
Para que sejam possíveis as discussões em uma temática ampla, que 
envolve ficção e poesia, e levando em conta as restrições de tempo que 
são inerentes ao simpósio, sem prejuízo de possíveis desdobramentos 
no futuro, define-se o recorte temporal, de modo a incluir apenas 
obras produzidas nas quatro ou cinco décadas mais recentes. Dadas as 
peculiaridades do texto poético e do texto ficcional, dois eixos nortearão 
as apresentações, de modo a agrupá-las por afinidade, confluindo, se 
possível ao término de cada sessão, para discussões de caráter geral, 
visto que a reflexão sobre a contemporaneidade constitui base comum 
a todos os trabalhos. Estudos monográficos em torno de autor ou obra 
são aceitos; o mesmo vale para estudos sobre temáticas específicas, 
com textos de diversas origens culturais ou em diferentes suportes, em 
perspectiva comparatista. 
Quanto aos textos para discussão, são temáticas recorrentes: relações 
entre ficção, história e memória, autoficção, metaficção historiográfica; 
vida caótica nas metrópoles, perda de identidade e de referências, 
personagens à deriva na sociedade pós-moderna; niilismo; preconceito, 
desigualdade e violência (não só) nas nações pós-coloniais. Do ponto de 
vista estético, a multiplicidade de vozes contribui muitas vezes para o 
fragmentarismo formal, porém tem a faculdade de permitir a expressão 
de vozes outrora excluídas. O narrador onisciente, em sua infrutífera 
busca de enunciar de modo imparcial, ausentou-se decididamente da 
literatura contemporânea. Hoje encontramos narradores múltiplos, 
expressando-se por meio de vozes que se alternam entre 1ª e 3ª 
pessoa e que mergulham sem hesitar na interioridade, na memória, 

na consciência conflitiva das personagens. São criativos, irônicos e 
não hesitam em expor o estatuto da obra de ficção, ou seja, referem-
se ao próprio fazer literário ou à própria obra enquanto produção 
em andamento. Espera-se, portanto, que, em paralelo aos temas de 
ordem político-ideológica (explícitos ou não), seja possível identificar 
marcas estéticas próprias do nosso tempo: consciência do fazer 
literário, reflexões sobre a linguagem, construções metalinguísticas e 
intertextuais de vária ordem. A aguda autoconsciência, face explícita 
da reflexividade, é um traço marcante da ficção literária e dos demais 
domínios da criatividade na cultura contemporânea. A literatura, nas 
palavras de Samoyault, “tece um eterno diálogo consigo mesma” graças 
ao fenômeno da intertextualidade. Esse é o diálogo que fundamenta e 
enriquece toda a nossa atuação como leitores e críticos.
Palavras-chave: Literatura comparada, Ficção contemporânea, Poesia 
contemporânea, Intertextualidade.
Referências:
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Biblioteca Nacional, 2011.
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TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
Literatura, teatro e cinema: relações intermidiáticas em Luiz Vilela

Aurora Gedra Ruiz Alvarez (U.P. Mackenzie)
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A utilização do paratexto audiovisual como elemento de reconstituição 
histórica na adaptação do romance Dois irmãos para série televisiva

Daniel de Thomaz (U.P. Mackenzie)

Dois irmãos, de Mílton Hatoum: relações entre tempo e memória como 
fios condutores da narrativa

Flavia Alexandra Pereira Pinto (UERJ) 

As capas e o realismo maravilhoso em Órfãos do Eldorado
Ana Cláudia Jacinto de Mauro (U.P. Mackenzie)

Aceita o pacto? Configurações do narrador e do leitor em Chá das cinco 
com o vampiro, de Miguel Sanches Neto

Eliza da Silva Martins Peron (UFMS)  

Rubens Figueiredo e os formalistas russos: a trajetória do escritor como 
estrada para uma reflexão sobre Passageiro do fim do dia

Francisco Maria Zelaya da Costa Ferreira (UERJ)

TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 2 
Nas entrelinhas: uma possível leitura política da poesia “História de uma 
gata”, de Chico Buarque

Fernanda Reis da Rocha (U.P. Mackenzie)

Dialogia arquitetônica: uma leitura de Estar sendo Ter sido, de Hilda Hilst
Milena Karine de Souza Wanderley (UFMS)  

Breves dizeres de uma arte híbrida: a metalinguagem enquanto recurso 
estético nas crônicas de Hilda Hilst

Aline Pires de Morais (UNEMAT)

 “Bárbara no inverno” e “Atrás da porta”: a perspectiva comparatista 
entre o conto e a música

Natalia de Figueiredo Contave (U.P. Mackenzie)

A paisagem lírica de Adélia Prado
Maria do Socorro Carneiro Alves Centeno (UEFS)

O zumbi que logo sou: a experiência radical do outro em A noite 
devorou o mundo, de Pit Agarmen, e Biofobia, de Santiago Nazarian

Wellington Furtado Ramos (UFMS)

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
A narrativa ficcional e a tematização da ditatura  (1964-2014)

Helena Bonito Couto Pereira (U.P. Mackenzie)

A identidade pós-moderna de A era do rádio e Saudades do Brasil
Fabrizzi Matos Rocha (U.P. Mackenzie)

Jogos metaficcionais: um estudo da ficção de Carola Saavedra
Josye Gonçalves Ferreira (UFU)

Traços de uma poética do pós-modernismo em A céu aberto, de João 
Gilberto Noll

Laila Rayssa de Oliveira Costa (UFC)

A dúvida como recurso narrativo contemporâneo: leituras de Laub e 
Lísias

Gabriel Carrara Vieira (UFMG)
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Luciana María di Leone (UFRJ)
Alexandre Nodari (UFPR) 
João Camillo Barros de Oliveira Penna (UFRJ)

FíSICA E METAFíSICA DAS ARTES VERBAIS 
E gESTUAIS: PESQUISAS PARA UMA 
REDEFINIÇãO DO LITERáRIO29

Resumo: “Trata-se de criar uma metafísica da palavra, do gesto, da 
expressão, de modo a arrancá-los de sua estagnação psicológica e 
humana” (A. Artaud) Seria possível e revelante falar de uma virada 
ontológica nos estudos literários? Admiramos o roteiro das viradas 
(linguística, afetiva…), que parece acompanhar a sequência de 
modas no circuito da pesquisa acadêmica internacional. Assiste-
se à virada ontológica na filosofia contemporânea, na filosofia 
política, na antropologia, na crítica de arte, na crítica musical. A 
crítica literária, por vocação mais tradicionalista, tem se mostrado 
quase impermeável, ou no melhor dos casos, tímida, ao articular 
o que estamos denominando de virada ontológica. Este Simpósio 
sustenta uma hipótese contrária: não se trata de uma “moda”, mas 
da oportunidade de debruçar-se sobre os “modos de existência” (a 
expressão é de Souriau) da literatura e da experiência literária: não 
uma simples virada, e sim uma viração. Grosso modo, a problemática 
ontológica na literatura poderia se desdobrar em uma ontologia dos 
objetos literários, que investiga os modos de existência da literatura 
enquanto “particular concreto” (segundo a terminologia aristotélica), 
ou singularidade, que se multiplica em tantas possibilidades de 
produção, circulação, publicação, reprodução, gravação, digitalização, 
enunciação, performance, recepção das obras, no momento em que 
elas perdem a sua textura substancial (essas ontologias do objeto estão 
em geral ligadas à pesquisa de Goodman: Genette, Pouivet). E em 
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uma ontologia da experiência literária, em suas múltiplas vertentes, 
envolvendo diferentes elos da cadeia de significantes mobilizados 
pelo acontecimento literário, e pela literatura como acontecimento: 
identificação, obliquação, corpo, transformação, sonho, diferimento, 
tradução, multiposicionalidade. Tal deslocamento da sempiterna 
problemática do sujeito e seu arsenal característico (representação, 
cultura, linguagem, mediação, negatividade…) permite refletir sobre 
que tipos de acontecimento a experiência literária produz ao fazer 
movimentar corpos e que modos e metamorfoses da subjetividade 
esse movimento introduz. Nesse sentido, a politicidade da experiência 
literária (e de tais movimentos e transformações), assim como a relação 
entre termos tradicionalmente excludentes, ontologia e práxis, tornam-
se questões centrais da reflexão literária. Para dizê-lo de outro modo: 
o que se abre é a possibilidade de tomar a relação entre literatura e 
vida não como dada, mas como a questão – por excelência – que os 
modos da experiência literária exploram e experimentam: cada um, 
a seu modo, recoloca a questão sobre o que é a vida, o que é e pode 
um corpo, o que é a linguagem, o que é a subjetividade, o que é um 
humano (e como – e se – todos se articulam numa cadeia de sentido). 
Assim, é possível pensar que os dispositivos e procedimentos poéticos, 
literários, teóricos e críticos disputados ao longo da história não 
foram meras contraposições e disputas formais, mas principalmente 
questionamentos e reformulações do horizonte antropológico da 
literatura e da poesia, seu modo de existir e se relacionar com o 
mundo. Foi talvez nesse sentido que Juan José Saer tenha definido a 
literatura como uma “antropologia especulativa”: “É uma antropologia 
porque toda literatura de ficção propõe uma visão do homem. E 
especulativa, porque não é uma antropologia afirmativa. É uma 
especulação em torno das possíveis maneiras de ser do homem, do 
mundo, da sociedade. Mas também especulativa pela noção de espelho 
que está implícita. Não segundo Stendhal, que sugere que o romance 
é um espelho que o narrador passeia para refletir os acontecimentos, 

mas no sentido dos espelhos deformantes”. Um espelho que não nos 
devolve a nossa própria imagem, que nos faz estranhá-la, colocá-la em 
questão: essa definição da literatura, tão semelhante a formulações de 
Pierre Clastres e Patrice Maniglier a respeito da antropologia, parece 
demandar, assim, ao pensamento sobre a literatura, o esforço de 
espelhar esse espelhamento e especular novas metafísicas da literatura, 
a partir de aproximações e confrontos com distintas artes verbais e 
experimentos da linguagem e dos gestos. Sem ignorar o pensamento 
filosófico e político das últimas décadas, pelo contrário, propomos 
pensar uma ontologia do objeto literário e da experiência literária que 
não seja uma ontologia do fechamento, da detenção, da autoafirmação, 
mas da abertura, da “desobra”, do contato, do questionamento, uma 
ontologia variável (Zular, Provase) ou instável (Dimock). Convidamos, 
para isso, pesquisadores das diversas áreas dos estudos literários, 
mas também de outras disciplinas, a refletir sobre os diversos modos 
de existência da literatura, seja interrogando e contrapondo textos 
literários, performances, traduções, oralizações, seja interrogando a 
própria questão teórica da ontologia do literário, e as suas dimensões 
antropológica, psicanalítica, filosófica, política, histórica.
Palavras-chave: Metafísica, Experiência literária, Virada ontológica, 
Performance

TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 1
A casa que vaza: economia, corpo e linguagem 

Luciana María di Leone (UFRJ)

O salto na experiência literária 
Lia Duarte Mota (PUC-Rio)

Cinelândia, Canindé, Engenho de Dentro, Copacabana: 4 regimes de nudez.
Mariana Patrício Fernandes (UFRJ)
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QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2
Considerações em torno do problema da multimodalidade 

Pedro de Niemeyer Cesarino (USP)

Experimentalismos performáticos: agir, ação e ato 
Otávio Guimarães Tavares (UFPA)

A peste oculta: O quarto, Club Noir 
André Barbugiani Goldfeder (USP)

Dennis Tedlock e a voz tipográfica na tradução de narrativas indígenas 
Jamille Pinheiro Dias (USP)

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 3
O romance aural e a cosmopolítica da escuta 

Marilia Librandi Rocha (Stanford University)

O grau zero da ficção e seus perigos: desmolduramento enunciativo em 
Delírio de damasco 

Clarissa Loyola Comin (UFPR)

Ritmo e modulação em Schelling e no Platô do Refrão 
Vinicius Portella Castro (UERJ)

O que se cala e o que se escuta: tradução entre genocídios 
Hugo Simões (UFPR)

QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 4
Variações ontológicas: o morro e a montanha nos recados de Guimarães 
Rosa e em A queda do céu de Davi Kopenawa e Bruce Albert

Roberto Zular (USP)

Habitar o mundo-coisa: proposta para um novo conceito de 
representação 

Ligia Gonçalves Diniz (UnB)

A juridicidade subversiva da literatura 
Yuri Kulisky (UFPR)

Texturas Sonoras: O Recado do Morro
Sérgio Bairon (USP)

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 5
A sujeira do sujeito 

João Camillo Penna (UFRJ)

Os rastros de gestos de Janmari ou Iekariukedjutu, que coisa estranha a 
escrita! 

Adriana Bolite Frant (PUC-Rio)

A derivação do olhar: alteridade e animalidade na literatura de Murilo 
Rubião e Lygia Fagundes Telles 

Marília Westin Oliveira Garcia (USP)

Literatura/s e Cosmopolítica/s: uma aproximação experimental 
Rondinelly Gomes Medeiros (UFPR)

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 6
O que é fazer um programa? A transicionalidade ontológica da 
experiência literária 

Alexandre Nodari (UFPR)

Nós, os terráqueos: algumas hipóteses de colonização alienígena 
Eric Silva Macedo (UFRJ)

“Toda metafísica é uma mitofísica”: da literatura como construção e 
contaminação de mundo 

Luiz Guilherme Fonseca (PUC-Rio)
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Hidroespeculação – ou o mundo (s)em reflexo
Lucas de Jesus Santos (UNICAMP)

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 7
Relatos da subjetividade na poesia do contemporâneo 

Sabrina Sedlmayer (UFMG)

Passagem de Marília Garcia: experiência poética e cidade em “Paris não 
tem centro” 

Juliana Pereira (UFSC)

“Poesia e cinema na literatura de Herberto Helder e Ruy Duarte de 
Carvalho: a produção de novos mundos” 

Julia Almeida Alquéres (USP)

Alejandra Pizarnik: a poética do gesto alquímico e a imagem 
extemporânea 

Ramon Guillermo Mendes (UEPG)

Alexandre graça Faria (UFJF)
Júlia Almeida (UFES)
Paulo Roberto Tonani do Patrocínio (UFRJ)

IDENTIDADE E DIFERENÇA: TERRITóRIOS 
CULTURAIS NA CONTEMPORANEIDADE30

Resumo: O presente simpósio busca reunir trabalhos que examinam 
a complexa relação entre identidade cultural e território na 
contemporaneidade, identificando os processos de subjetivação 
acionados por grupos culturais e seus diferentes recursos discursivos, 
seja na literatura, música, cinema e nas artes em geral. Partimos da 
compreensão de que novas formas de construção de identidades 
culturais performatizam uma espécie de rasura da definição de 
identidade cultural ofertada pela modernidade. Se outrora o território 
era um elemento suficientemente forte para produzir a compreensão 
de uma noção imaginada de identidade nacional, hoje observam-se 
diversas tensões, ligadas à velocidade dos deslocamentos humanos, 
econômicos e simbólicos no mundo globalizado, que nos colocam 
frente à necessidade de criar novos modelos de investigação 
que possam examinar as relações entre identidade, diferença e 
território. Além de se ater a esse sintoma contemporâneo, a proposta 
igualmente considera que tal condição contemporânea é herdeira 
da experiência colonial, da escravidão e da diáspora, assim como 
de sua cobertura cultural, o eurocentrismo, motor do sistema 
de representação e hierarquização dos povos e sociedades que 
fundamenta a modernidade (HALL, 1996). Estas questões constituem 
o dispositivo primeiro de problematização do saber-poder em face 
do qual se modulam as estratégias de atuação da crítica cultural 
na contemporaneidade. Se o legado dessas cartografias coloniais 
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se expressa na desigualdade da ocupação dos continentes, dos 
países e das cidades, as tentativas de deslocamento pela migração 
para os países do norte e as variadas formas de ocupação das 
periferias das cidades no mundo nos falam diretamente sobre os 
mecanismos da cultura que operam na tensão entre a resistência e 
a adaptação a um processo modernizador, excludente e autoritário. 
A partir desses pressupostos, o simpósio está aberto a colaborações 
críticas e teóricas acerca de obras que tematizam tal fenômeno, 
principalmente a partir da contribuição dos estudos culturais e do 
pensamento pós-colonial. Com base em uma definição expandida 
de literatura, que inclui textos literários, cinema, música, fotografia, 
além das diversas mídias, objetiva-se proporcionar um espaço de 
reflexão acerca de criações culturais que se empenham em pensar 
e problematizar as formas identitárias e as práticas sociais fundadas 
em (e fundadoras de) novas concepções territoriais. Serão priorizados 
estudos que avancem teoricamente em leituras de manifestações, 
seja em uma dimensão intranacional ou supranacional, que abordem 
e/ou proponham intervenções na esfera da territorialidade através 
de meios alternativos de produção e circulação editorial e artística. 
Com isso o simpósio espera produzir a revisão ou a ressignificação 
de conceitos forjados pela modernidade – identidade, nação, 
utopia e distopia – e a problematização de estratégias conceituais 
da contemporaneidade – diferença, alteridade, heterotopia e 
multiterritorialidade. 
Palavras-chave: Território, Identidade, Diferença

TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
Rogério Batalha e a fusão poética da cidade partida

Alexandre Graça Faria (UFJF)

Identidade cultural na obra Inferno, de Patrícia Melo
André Natã Mello Botton (PUC-RS)

Narrativas de remoção, estéticas da existência
Júlia Almeida (UFES)

O narrador marginal na literatura brasileira
Ricardo Ibrhaim Matos Domingos (PUC-Rio)

Os usos das práticas religiosas em Si me querés quereme transa: 
estratégias de negociação e apropriação do território

Dalva Desirée Climent (UFRJ)

TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 2
A reterritorialização na poesia de Paula Tavares

Ciomara Breder Krempser (UFJF)

As representações da África no Quilombo dos Palmares: história, 
identidade e cultura africana.

Karla Cristina Eiterer Santana (UFJF)

O que se move às margens do Atlântico: cartografias de viagens e 
retornos.

Jânderson Albino Coswosk (UERJ)

Travessias literárias, percursos identitários: uma leitura de dois 
romances do escritor angolano Arnaldo Santos.

Sheila Ribeiro Jacob (UFF)

Uma visão possível da diáspora na produção cultural de países africanos.
Antonia Costa de Thuin (PUC-Rio)

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
Identidade e diferença no romance Írisz: as orquídeas, de Noemi Jaffe

Josilene Moreira Silveira (UFMS)
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Elisa Lispector e a escrita como casa
Débora Magalhães Cunha Rodrigues (UERJ)

O invisível no espelho: deslocamentos e liquidez identitária na obra The 
inheritance of loss, de Kiran Desai

Thallita Mayra Soares Fernandes (UFSJ)

O sujeito migrante, a mulher e a rua: um estudo sobre a representação 
da relação entre identidade e espaço na literatura brasileira 
contemporânea

Renata Cristina Sant’Ana (UFJF)

Os Guardadores: Identidades da contemporaneidade, Pessoa revisitado 
e a reterritorialização do oriente.

Pedro de Freitas Damasceno da Rocha (UFJF)

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 4
Persépolis: identidades culturais, territórios e uma proposta de 
intervenção na escola.

Thais Fernanda Rodrigues da Luz Teixeira (UEL)

A identidade nacional e a figura do herói nacionalista na Nova Marvel
Gabriel Braga Ferreira de Melo (UERJ)

Cidades Ilustradas
Silvana Ribeiro Gili (UFSC)

Memória, autobiografia e exílio em Heremakono, de Abderrahmane 
Sissako

Cristiane Lage de Matos (CEFET-MG)

Globalização e fragmentação identitária em Reprodução, de Bernardo 
Carvalho

Lilian Greice dos Santos Ortiz da Silveira (FURG)

QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 5
Favela, periferia e subúrbio: territórios da diferença

Paulo Roberto Tonani do Patrocínio (UFRJ)

A literatura contemporânea no meio do mundo: memória e identidade
Natali Fabiana da Costa e Silva (UNIFAP)

Imagens e ritmos afro-brasileiros em Waldo Frank e Orson Welles
Roniere Silva Menezes (CEFET-MG)

Miscigenação cultural e social brasileira: Pra que discutir com madame?
Bárbara Albuquerque da Paixão (UESC)
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Nabil Araújo (UERJ)
Elcio Cornelsen (UFMg)

IMAgENS EM DISCURSO: EFEITOS DE REAL, 
EFEITOS DE VERDADE31

Resumo: Outrora combatidos como resquício indesejado do paradigma 
historicista do comparatismo ocidental, os estudos de imagologia são 
hoje “reconhecidos pelo establishment comparatista como uma das 
bases dos estudos culturais, e até mesmo do ‘multiculturalismo’”, 
observa Pageaux (2011, p. 109). Mas o que é uma imagem, no sentido 
comparatista? Segundo Pageaux, “toda imagem procede de uma 
tomada de consciência [...] de um Eu em relação a um Outro, de um 
aqui em relação a um alhures. [...] é a expressão, literária ou não, 
de um distanciamento significativo entre duas ordens de realidade 
cultural” (Ibid., p. 110); “[uma] língua segunda para dizer o Outro e, 
consequentemente, para dizer também um pouco de si, de sua cultura” 
(Ibid., p. 111). Eis o que poderíamos chamar de construção recíproca 
da alteridade e da identidade, do Outro e de Si, no discurso, pelo 
discurso: “Toda alteridade revela uma identidade – e vice versa” (Ibid., 
p. 111). Isso implica a substituição da ideia habitual segundo a qual a 
língua funcionaria como um sistema de etiquetas que se ajustam às 
coisas “no mundo” por uma concepção de construção de objetos de 
discurso a partir de uma instabilidade categorial de base; portanto, 
da ideia clássica de “referente” e de “referência” por aquela de 
referenciação: “uma construção de objetos cognitivos e discursivos na 
intersubjetividade das negociações, das modificações, das ratificações 
de concepções individuais e públicas do mundo” (MONDADA & 
DUBOIS, 2003, p. 20). Interessamo-nos, aqui, portanto, pelas dinâmicas 
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diversas de cocriação de imagens do Outro e de Si nos discursos, mas 
também pelos “processos de estabilização” (Ibid., p. 41-48) dessas 
imagens, no sentido da produção do que poderíamos chamar, com 
Roland Barthes, de efeitos de real. Há exato meio século, Barthes 
definia “O discurso da história” (1967) em termos de um certo “efeito 
de real”: “A eliminação do significado para fora do discurso ‘objetivo’, 
deixando confrontar-se aparentemente o ‘real’ e sua expressão, não 
deixa de produzir um novo sentido [...] – extensivo a todo o discurso 
histórico e que finalmente define sua pertinência” (BARTHES, 1988, 
p. 156). Pertinência não exclusiva, já que: “Há um gosto de toda a 
nossa civilização pelo efeito de real, atestado pelo desenvolvimento 
de gêneros específicos como o romance realista, o diário íntimo, a 
literatura de documento, o noticiário policial, o museu histórico, a 
exposição de objetos antigos, e principalmente o desenvolvimento 
maciço da fotografia, cujo único traço pertinente (comparada ao 
desenho) é precisamente significar que o evento representado 
realmente se deu” (Ibid., p. 156). Não surpreende, pois, que, em 
“O efeito de real” (1968), Barthes venha a tratar indistintamente 
de Flaubert e de Michelet, de romance e de história, sob a rubrica 
do “realismo”, isto é, “todo o discurso que aceita enunciações só 
creditadas pelo referente” (Ibid., p. 164), e que padeceria, portanto, 
daquela “ilusão referencial” pela qual se pretende “deixar o referente 
falar por si só” (Ibid., p. 149). Em termos algo mais amplos do que 
os de Barthes, digamos que “a ‘estabilidade’ resulta, de fato, de um 
ponto de vista realista que relaciona as categorias às propriedades do 
mundo – como se a objetividade do mundo produzisse a estabilidade 
das categorias – no lugar de relacioná-las aos discursos sócio-históricos 
e aos procedimentos culturalmente ancorados” (MONDADA & DUBOIS, 
2003, p. 27). Pensemos, ademais, esse processo de estabilização 
referencial-categorial-discursiva para além do barthesiano efeito de 
real, no sentido do que poderíamos chamar, com Michel Foucault, de 
efeitos deverdade: “Entendo por verdade o conjunto de procedimentos 

que permitem a cada instante e a cada um pronunciar enunciados 
que serão considerados verdadeiros. Não há absolutamente instância 
suprema. Há regiões onde esses efeitos de verdade são perfeitamente 
codificados, onde o procedimento pelos quais se pode chegar a 
enunciar as verdades são conhecidos previamente, regulados. São, 
em geral, os domínios científicos” (FOUCAULT, 2006, p. 232-233). 
Pensemos, por fim, no modo como Jacques Rancière reconceberá esse 
mesmo processo em termos da constituição de gêneros do discurso, 
com vistas ao programa, não mais de uma “arqueologia” ou de uma 
“genealogia”, e sim de uma poética do saber: “estudo do conjunto dos 
procedimentos literários pelos quais um discurso se subtrai à literatura, 
se dá um estatuto de ciência e o significa”, interessando-se “pelas 
regras segundo as quais um saber se escreve e se lê, se constitui como 
um gênero de discurso específico” (RANCIÈRE, 1994, p. 15). Tomando 
como inspiração um arco de estudos que vai do clássico Orientalismo 
(1978), de Edward Said, até o recente O burguês: entre a história e a 
literatura (2013), de Franco Moretti, passando por Os filhos de Caim 
(1989), de Bronislaw Geremek, este simpósio se constituirá como 
um espaço de teorização e de análise, sob variadas perspectivas, dos 
processos de construção e de estabilização de imagens como objetos 
de discurso, bem como dos efeitos de real e de verdade implicados por 
tais processos.
Palavras-chave: Imagem, Referenciação, Efeitos de real, Efeitos de verdade
Referências bibliográficas:
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TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
O efeito de real – entre a poiesis e a veridicção

Nabil Araújo (UERJ)

A imagem poética e a nomeação do real
Renata Sammer (PUC-Rio)

Theoría: entre o espetáculo para Dioniso e a contemplação filosófica
Rafael Guimarães Tavares da Silva (UFMG)

Imagens da leitura na teoria de Wolfgang Iser
Janine Rocha (CEFET-MG)

TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 2
Experiência de linguagem e construção de imagens: escritura e obra 
em processo. Análise de imagens nas anotações de viagem de Gustave 
Flaubert e de Maxime Du Camp

Lúcia Amaral de Oliveira Ribeiro (USP)

Imagens kafkianas em discurso: imagens potenciadas e efeitos de real 
em O processo

Viviane Cristina Bitencourt dos Santos (UFMG)

O “inocente jeito de durar”: imagens da casa em Herberto Helder
Constance von Krüger de Alcântara e Silva (UFMG)

Gozo com a dor do outro em Fronteira, de Cornélio Penna
Luiz Eduardo da Silva Andrade (UFMG)

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
A literatura de testemunho, o “excesso de realidade” e o “real” 
traumático – por uma ética e estética da representação

Elcio Loureiro Cornelsen (UFMG)

A linguagem autoritária na busca pelo real e pela verdade na ficção
Carlos Palacios (UFRJ)

Imagens do meio rural inglês em The Rings of Saturn and The Enigma of 
Arrival

Gabriel Fernandes de Miranda (UERJ)

Olhar do brasileiro sobre o Brasil: imagens do índio em discurso ou 
efeitos de sentido na publicidade

Rosane da Conceição Pereira (UNIVERSO Niterói/ FAETEC-ETEAB), Tania 
Conceição Clemente de Souza (UFRJ)
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QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 4
O espaço autobiográfico como campo metodológico: a produção de 
efeitos de verdade e os referentes performativos

Henrique de Oliveira Lee (UFMT)

Jogos de alegação de verdade na literatura marginal de Ferréz
Rhegysmere Myirian Rondon Alves (UFMT)

Desestabilização e ressignificação das imagens em MaryseCondé: uma 
nova leitura de Tituba

Nathalia Izabela Rodrigues Dias (UFMG)

“Efeitos do real” na dramaturgia das novas gerações de Belo Horizonte: 
visibilidade e política

Sara del Carmen Rojo de la Rosa (UFMG)

QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 5
O catálogo abissal de Georges Perec

Adilson Antônio Barbosa Júnior (UFMG)

Resíduos barrocos e modernistas em Paisagem moral, de Francisco 
Alvim e Marcel Gautherot

Pedro Gomes Dias Brito (UFMG)

Nuno Ramos: entre a literatura e as artes visuais
Júlia Carolina Arantes (UFMG)

Servir a boa causa e morrer: a imagem do estrangeiro na obra 
cinematográfica de Claire Denis

Ana Carolina Ferreira Fernandes (UFMG)

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 6
Vidas secas e a imagem do sertanejo

Andréia Queila Santos Gomury (UERJ)

O sertanejo em perspectiva infragenérica: leituras de Graciliano
Thayane Verçosa da Silva (UERJ)

Donas de suas próprias cabeças: a reivindicação do protagonismo 
histórico feminino da Galícia ao sertão brasileiro

Thayane Gaspar Jorge (UERJ)

Narrativas do caldeirão do beato José Lourenço: imagens em construção, 
a literatura de cordel e a busca pelo efeito de real

Ana Cláudia Veras Santos (UFC)

Figuração do sertanejo e efeito de real: do romantismo ao pré-
modernismo

Gabriela Hasegawa Rodrigues (UERJ)
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Maria Cristina Cardoso Ribas (UERJ)
Sergio da Fonseca Amaral (UFES)

INTERCONEXõES: MíDIAS, SABERES E 
LINgUAgENS32

Resumo: Em se tratando da expansão da narratividade para as 
mídias contemporâneas, com ênfase nas combinações, referências 
e transposições entre saberes e linguagens - abordagem que 
inclui os processos de criação, adaptação e tradução e/ou 
respectivas projeções na área de ensino -, propomos um estudo das 
Intermidialidades e Interartes enfatizando o estabelecimento não 
excludente nem hierárquico das modalidades em jogo. A perspectiva 
aponta para a premência de renovação teórico-metodológica capaz 
de garantir a interconexão da literatura e outras linguagens como 
aspecto inerente ao saber. Por este viés, a convergência das mídias, 
a combinação entre as artes decorrente da pluralidade de formas 
e vias de conectividade com seus vários efeitos de sentido é um 
desafio reiteradamente contemporâneo. É preciso acrescentar, 
porém, que as fronteiras que nos desafiam não são apenas as 
disciplinares, há ainda outras zonas inseguras pelas quais precisamos 
nos aventurar. Nessa orientação, ressalta-se a urgência de avançar 
nos estudos que se debrucem sobre o saber literário em suas 
múltiplas textualidades, o que comporta dois eixos de discussão 
suplementares: (1) literatura e outras linguagens: a expansão da 
narratividade para as mídias contemporâneas; a adaptação de 
textos literários para o cinema; literatura e imagem; tradução e 
transcriação; narrativas migrantes; e (2) revisão conceitual: o conceito 
de intermidialidades como derivativo da comparada; a transposição 
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midiática; os estudos interartes; a discussão dos postulados de 
verdade, originalidade, autoria e respectivos desdobramentos, tais 
como as noções de empréstimo, (trans)criação, imitação, pureza, 
fidelidade ao texto de partida e demais discussões que ponham em 
xeque, numa perspectiva comparativista, critérios de valoração. Tais 
tópicos, portanto, orientam a organização do presente simpósio, cujo 
principal objetivo é reunir, em torno da literatura, pesquisadores 
interessados tanto em discussões teórico-metodológicas quanto 
em estudos críticos que tenham por objeto interconexões em suas 
múltiplas configurações e temporalidades na cena contemporânea; e 
que possam oferecer novos pressupostos e/ou revisões conceituais 
que representem contribuição efetiva para a abordagem das 
convergências intersistêmicas.
Palavras-chave: Literatura e outras linguagens, Intermidialidades e 
estudos interartes, Transposição midial, Adaptação
Referências: 
CLÜVER, Claus. Estudos Interartes: Introdução crítica. In: BUESCU, 
Helena et al.(orgs.) floresta Encantada: Novos Caminhos da Literatura 
Comparada. Lisboa: Pub. Dom Quixote, 2001. 
COMPAGNON, A. O demônio da teoria; EAGLETON, T. Teoria da 
Literatura: uma introdução. São Paulo: Martins Fontes, 2006 .
ERIK, K. Além do visível - o olhar da literatura. Rio de Janeiro, 7Letras, 
2007.
OLINTO, Heidrun Krieger; SCHOLLHAMMER, Karl Erik(orgs). Literatura 
e mídia. Rio de Janeiro: PUC; São Paulo: Loyola, 2002. 
FIGUEIREDO, Vera Follain. Narrativas migrantes. Literatura, roteiro e 
cinema. Rio de Janeiro: PUC-Rio/7Letras, 2010. 
LIMA, L.C.(org.). Mímesis e a reflexão contemporânea. Rio de Janeiro: 
EdUerj, 2010.
MARTINS, Aracy et al.(orgs) Livros & telas. Belo Horizonte, UFMG, 
2011.
RAJEWSKY, Irina. ―Uma perspectiva literária sobre a intermidialidade. 

In: DINIZ, Thaïs F.Nogueira (Org.) Intermidialidade e estudos 
interartes. Desafios da arte contemporânea. Belo Horizonte: UFMG, 
2012
RIBAS, M.C.C. Literatura e(m) cinema: breve passeio teórico pelos 
bosques da adaptação. ALCEU. Revista de Comunicação da PUC-Rio. v. 
14 - n.28 - p. 117 a 128 - jan./jun. 2014.
RIBAS, M.C.C.; NUNEZ, C. Diálogos contemporâneos: da palavra ao 
écran. Passages de Paris (APEB-Fr) n.13, p. 493 a 511. jul/dez.2016.
SANTIAGO, Silviano. Uma literatura nos trópicos. São Paulo: 
Perspectiva, 1978
STAM, Robert. Teoria e prática da adaptação: da fidelidade 
à intertextualidade. New York University. Ilha do Desterro. 
Florianópolis, nº 51, p.19-53 jul./dez. 2006. 

TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
Quadros de Batalha: da pintura à literatura, ficções de história

Carlinda Fragale Pate Nunez (UERJ), Vera Lucia Pian Ferreira (UERJ)

A palavra sensível: considerações sobre literatura, imagem e 
materialidades

Alex Sandro Martoni (UFF)

No country for old men: o oeste rizomático de Cormac McCarthy e dos 
irmãos Cohen

Francisco Romário Nunes (UFBA)

Pátria Pau Brasil: a moderna descoberta do país nos versos de Oswald 
de Andrade e Blaise Cendrars

Frederico Spada Silva (PUC-Rio)

Repensando a literatura: o discurso intermidiático e a reflexão crítica – 
um estudo em O retrato do rei

Cristina Reis Maia (UERJ)
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TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 2
The Raven, de McTeigue (2012): retorno à cinebiografia de Poe e à 
cinessíntese de algumas de suas principais obras

Helciclever Barros da Silva Vitoriano (UnB)

Cobra Verde: o olhar de Werner Herzog sobre o romance O vice-rei de 
Udá, de Bruce Chatwin

Mariana Castro de Alencar (UERJ)

Capitães de Areia: uma proposta de análise de tradução intersemiótica
Clara Sampaio Fernandes (UERJ)

O duplo como imagem técnica: reflexos da arte cinematográfica no 
romance O homem duplicado

Thaís Feitosa de Almeida (UERJ)

A transposição midial: para além das cercas de São Bernardo
Renata da Cruz Paula (UERJ)

Modos de ver, modos de ler: tópicos de transposição midial
Maria Cristina Cardoso Ribas (UERJ)

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
A estranha escritura de Paul Auster

Daniela Barbosa Ribeiro (UERJ), Maria Antonieta Jordão de Oliveira 
Borba (UERJ)

Destinos cruzados n’A Trilogia de Nova York e Cortina de fumaça, de 
Paul Auster

Egle Pereira da Silva (UERJ) Henriqueta do Couto Prado Valladares (UERJ)

Variações no mapa: percursos e dimensões críticas em Haroldo de Campos 
Moisés Ferreira do Nascimento (UFRJ)

A ficção científica feminista em meio eletrônico como possível literatura tática
Mariana Mendes Flores (UFJF)

Euclides da Cunha: da tragédia social à questão nacional – da ciência à 
literatura;  do drama pessoal ao futebol; da vida privada aos espaços 
midiáticos

Sergio da Fonseca Amaral (UFES)

Diálogos de realidade e ficção: a repercussão de Chico Mendes na 
minissérie Amazonia, de Galvez a Chico Mendes.

Aila Rodrigues Pantoja (UFAM)

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 4
Texto literário e saberes sobre a língua

Andréa Rodrigues (UERJ)

Vídeos multimodais: uma releitura das temáticas escolares
Regina Uemoto Maciel Martins (UFMT)

Uma proposta entre mídias: os quadrinhos literários no Ensino Médio
Vagner Leite Rangel (UERJ)

As tiras de jornal e o mundo da criança
Renan Silva Duarte (UFJF)

Narrativa eletrônica, quadrinhos ou jogo? Novos caminhos em obras da 
Web 2.0

Maiara Alvim de Almeida (UFJF)

QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 5
Hiper e Inter: a textualidade de V de Vingança

Lucas Fazola Miguel (UFJF)

As particularidades na adaptação do conto “Bugio Mosqueado”, de 
Monteiro Lobato, na série televisiva Contos da meia noite, uma forma 
diferente de adaptação

Gleiton Candido de Souza (UFMS)
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Diálogos intermidiáticos de Jane Austin: entre os livros e o youtube
Maria Inês Freitas de Amorim (UERJ)

Imparcialidade? Sintaxe e semântica dos adjetivos nas capas de revista 
VEJA antes da abertura do processo de impeachment 

Heloana Cardoso Retondar (UERJ)

Revista piauí em reflexão: um possível produto do Jornalismo Literário
Isabella Cristina Milagres Baltazar (UFES)

Clockwork Angels e os caminhos possíveis da adaptação da narrativa
Janaína dos Santos Neve (UNESP)

Paulo Sérgio Nolasco dos Santos (UFgD)
Lourdes Kaminski Alves (UNIOESTE) 
José Antonio de Souza (UEMS) 

INTERCULTURALIDADE E OUTRAS 
TEXTUALIDADES: VOzES NA FRONTEIRA33

Resumo: Uma robustecida produção em submergidas dicções 
fronteiriças retornam, hoje, surgindo no cenário contemporâneo 
como se revestidas em estilo fronteiriço, provocativo e derivador 
de “outras” diferentes práticas culturais, uma vez que nascedouras 
de um mundo de fronteira que reclama, necessariamente, 
um estilo fronteiriço. Este simpósio pretende acolher uma 
discussão voltada para a perspectiva anunciada, com o objetivo 
central de reunir trabalhos que procurem verificar, a partir de 
diferentes textualizações dos mediadores literários e culturais, a 
interculturalidade de “vozes” fronteiriças que permeiam o lugar 
da cultura no subcontinente. Assim, em um possível paradigma, 
sublinharíamos as diversas (outras) aventuras de nosso herói 
Macunaíma, tais como recolhidas entre os povos indígenas; tema 
e objeto que continuam se expandindo em textualidades outras 
em consonância com a problemática indígena, na atualidade, e 
consequentemente com a discursivização em torno dessas práticas 
culturais. Também, a proposta dieguesiana sobre um portunhol 
salvage evoca o lugar inovador do escritor de fronteira, brasiguaio, 
repondo estratégias, temáticas discursivas e culturais atravessadas 
por uma mirada estrábica, que parece não mostrar seu suporte, na 
medida em que desabriga, à análise, a problemática dos gêneros 
e/ou da natureza e origem de tais textos, ou de sua textualização. 
Perseguindo esse lugar de descentramento, também provocam 
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e crescem em interesse os reconhecidos saraus literários, que se 
expandem em ondas criando liames pelo subcontinente e pautando 
vozes de uma outra história. A movimentação cultural gerada pela 
ação coletiva em contextos periféricos, fronteiriços – debates, 
saraus e eventos nos quais escritores e artistas apresentam suas 
obras e seus projetos culturais – atribui um sentido de performance 
ao texto, não como produto final da atividade criativa, mas um 
ato de intervenção e participação onde ele se produz e circula 
como experiência literária, ou como lembra Josefina Ludmer ao 
refletir sobre um tipo de escrituras atuais da realidade cotidiana 
que se situam em ilhas urbanas (em zonas sociais) da cidade de 
Buenos Aires, que revelam o desejo de poder ver, em ficção, as 
temporalidades do presente vividas por algumas subjetividades. 
Em sintonia, provêm os espólios e/ou escritos constitutivos de 
pequenas bibliotecas de escritores, vigentes nas margens do cânone 
e da história, avultando em numerosidade só comparável com 
o nosso desconhecimento. O que também suscita a verificação 
de textos e autores “descentralizados”, que produziram a um 
tempo de escassez editorial e publicação, fazendo palpitar em 
diversificadas e ricas textualizações “regionais”, tanto no Brasil 
como no subcontinente. Ora, assim formuladas, enquanto vetores 
de textualidades outras, essas vozes põem em demanda, por assim 
dizer, uma “textualização” outra e de um outro lugar, de uma outra 
enunciação acerca do lugar e do espaço que tais autores/escritores 
habitaram em vida: meio ao modo do escritor e historiador 
sanandresano, caribenho, Jimmy Gordon Bull, cuja obra pugna por 
um direito ao quê fala, como fala e de onde fala, na medida em que 
depara com o também altissonante espólio de seu consagrado livro 
Legado de piratas.
Palavras-Chave: Mediadores, Literaturas de fronteira, Textualidades 
contemporâneas, Experiências literárias

Referências:
ALVES-BEZERRA, Wilson. Reverberações da fronteira em Horácio 
Quiroga. São Paulo: Humanitas; Fapesp, 2008.
ALVES, Lourdes Kaminski. A contribuição da crítica oswaldiana para os 
estudos da literatura e da cultura no contexto latino-americano. In: 
REVELL/UEMS, v. 1, n. 12,
Dourados, Mato Grosso do Sul: Editora da UEMS, 2016.
ANZALDÚA, Gloria. Borderlands / La frontera: The New Mestiza. 2nd 
ed. San Francisco: Aunt Lute, 1999.
BARZOTTO, Leoné A. Interfaces culturais: The Ventriloquist’s tale & 
Macunaíma. Dourados;MS: Editora UFGD, 2011, 303 p.
BULL, Jimmy Gordon. Legado de piratas. 1 ed. Medellín; Colômbia: L. 
Vieco e Hijas Ltda. 2010, 102 p.
DIEGUES, Douglas. Uma flor na solapa da miséria. Asunción;PY. Yiyi 
Jambo, 2007.
LUDMER, Josefina. Literaturas pós-autônomas. In: Ciberletras - Revista 
de crítica literaria y de cultura, n. 17, julho de 2007. Disponível em:
<http://www.culturaebarbarie.org/sopro/n20.pdf>. Acesso em: 10 de 
janeiro de 2017.
PALERMO, Zulma. Desde la otra orilla: Pensamiento crítico y políticas 
culturales en América Latina. Córdoba-Ar.: Editora Alción, 2005.
RIOS, Rosana. América mítica: histórias fantásticas de povos nativos e 
pré-−colombianos. Porto Alegre: BesouroBox, 2013, 245p.
SANTOS, Paulo Sérgio Nolasco dos. Vozes do descentramento latino-
americano. In:CRUZ, Antônio D.; ALVES, Lourdes Kaminsk; MERINO, 
Ximena A. D. (org.).
Imagens das Américas: interfaces sociais, culturais e literárias. Cascavel: 
ed.EDUNIOESTE, 2014, p. 72-85. (Coleção: Confluências da literatura e 
outras áreas, v.5).
TLOSTANOVA, M. V. ; MIGNOLO, W. Learning to Unlearn – Decolonial
Reflections from Eurasia and Americas. Columbus: Ohio State University 
press, 2012,281 p.
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QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 1
O teatro antropofágico do dramaturgo e diretor Francisco Carlos

Lourdes Kaminski Alves (UNIOESTE)

Questões de subjetividade e de identidade nas relações interculturais: o 
poder simbólico do texto jornalístico e suas formas de dominação e controle

Rita de Cássia A. Pacheco Limberti (UFGD)

(Des) Encontros, o Mundo une e separa: o Entre-Lugar em Guimarães Rosa 
e Mia Couto 

Josiane Lopes da Silva Ferreira (UNEMAT)

Desterritorializar a língua e abrir a escuta
Eleonora Frenkel Barretto (FURG)

Horacio Quiroga ou a civilização e a bárbarie
Gustavo Melo Czekster (PUC-RS)

Entre Mestizas e Nepantleras: A Autohistoria de Gloria Evangelina 
Anzaldúa em Borderlands/La Frontera

Carlos Vinícius da Silva Figueiredo (IFMS/UPM)

SEXTA 11
Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2
História, literatura e mitos expropriados no contexto da colonização 
ameríndia

Paulo Sergio Nolasco dos Santos (UFGD)

A união que a carne (e a sociedade) frustraram: sexualidade e violência 
no universe ficcional chicano de Gulf Dreams de Emma Pérez

Nathália Araujo Duarte de Gouvêa (UERJ), Leila Assumpção Harris (UERJ)

Joy Harjo – Quebrando fronteiras de culturas e gêneros
Alba Krishna Topan Feldman (UEM)

O processo de transculturação em “Relato de um certo oriente” de 
Milton Hatoum

Bruna Wagner (UFMT), Henrique de Oliveira Lee (UFMT)

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 3
Para além das fronteiras: o indígena na poesia de Mato Grosso do Sul

José Antonio de Souza (UEMS)

A voz da comunidade indígena na produção acadêmica sobre as plantas 
medicinais: o balbucio na produção de valor.

Carla Andreia Schneider (UFGD)

Novas vozes na fronteira: a literatura contemporânea em Mato Grosso 
do Sul

Susylene Dias de Araujo (UEMS)

Fronteiras da literatura e literatura de fronteira: notas sobre uma poética 
selbaje às margens do Brasil com o Paraguai

Josué Ferreira de Oliveira Júnior (UNIOESTE)

Literatura e paisagem na tríplice fronteira (Brasil, Argentina e Paraguai) 
Diana Araujo Pereira (UNILA)
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Patricia Trindade Nakagome (UnB)
Mirhiane Mendes Abreu (Unifesp)

LEITORES E LEITURAS NA 
CONTEMPORANEIDADE34

Resumo: “Clássico não é um livro (repito) que necessariamente possui 
estes ou aqueles méritos; é um livro que as gerações de homens, 
urgidas por razões diversas, leem com prévio fervor e com uma 
misteriosa lealdade” (Borges, 1999, p.169). Assim conclui Borges seu 
texto “Sobre os clássicos”, no qual é possível notar que a experiência 
profunda da leitura sustenta a literatura mais do que a própria 
materialidade do texto. Há também a indicação de uma estreita 
relação entre leitura e segredo, afinal algo de imponderável cerca 
a passagem da literatura enquanto potência para sua efetivação, 
sempre única, no ato da leitura. Com isso, abre-se uma dificuldade 
para os estudos literários, nos quais, como alerta Compagnon (2006), 
sempre houve uma “desconfiança” em relação ao leitor, de modo que 
ou se optava por ignorá-lo, ou por formular uma teoria “como uma 
disciplina da leitura ou uma leitura ideal” (2006, p.143). Leitores e 
leituras são fundamentais para a literatura ao mesmo tempo em que 
não ocuparam um lugar destacado no debate crítico. Por essa razão, 
neste simpósio,  eles serão discutidos a partir de uma variedade de 
perspectivas que permita dar conta de sua complexidade. Trata-
se de uma reflexão plural que considera tanto as diferentes vozes 
de leitores quanto as variadas formas possíveis de concretizar a 
leitura. Alguns dos eixos centrais do simpósio são: teoria da leitura 
/ recepção; ética da leitura; formas distintas de leitura; recusa do 
literário; novos espaços críticos; pesquisas com leitores empíricos; e 
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formação de leitor. Com esses diferentes eixos, pretende-se estimular 
o debate sobre o papel da crítica literária na contemporaneidade 
frente a um cenário marcado tanto por uma expansão nos modos 
de ler quanto por uma persistente limitação de acesso à literatura. 
Como questão central, propomos: como a crítica literária, atividade 
hoje essencialmente acadêmica, lida com a pluralidade de leitores e 
leituras (e os entraves a eles colocados), que estão fora dos muros 
das universidades? As formas tradicionalmente valorizadas pela 
crítica são capazes de lidar com os desafios democráticos de novos 
leitores e suas reivindicações? Como pontos a serem debatidos 
em torno dessas questões, indicamos: 1) análise da recepção de 
obras literárias, verificando como se chegou ao seu estado atual de 
apreciação; 2) análise de obras que tiveram grande impacto junto ao 
público, mas não receberam equivalente recepção crítica; 3) análise 
de gêneros e suportes que colocam em xeque os limites daquilo que 
é definido por literário e recebam alta valoração pelo seu público, tais 
como HQs, narrativas de videogames etc; 4) discussão sobre formas 
contemporâneas de leitura literária, como as realizadas em canais de 
booktubers e fandoms; 5) reflexão sobre o caráter ativo da leitura, 
levando em conta aspectos como imaginação, criação e performance; 
6) revisões bibliográficas sistemáticas sobre teorias da leitura; 7) 
apresentação de concepções teóricas mais atuais sobre o lugar 
da leitura e do leitor nos estudos literários, ampliando um debate 
ainda restrito à estética da recepção; 8) análise da representação 
de leitores no discurso da crítica literária e em obras literárias; 9) 
pesquisas envolvendo leitores reais, em especial para entender 
os critérios de valor que norteiam suas escolhas, muitas vezes 
distanciado daqueles estabelecidos na crítica literária; 10) discussão 
sobre aspectos importantes à leitura e ao leitor e que muitas vezes 
escapam aos parâmetros críticos: afetos, fé, gosto, diversão; 11) 
discussão sobre o papel e a atuação de um tipo específico de leitor, 
o crítico literário, considerando principalmente as implicações éticas 

de sua atuação em um país com  tantos não leitores; 12) reflexão 
sobre aqueles que, de alguma forma, se distanciam da condição 
de “leitor ideal” prevista pela crítica: crianças, iletrados etc; 13) O 
não leitor, a recusa da leitura e o lugar da cultura não letrada; 14) 
proposições de formas de intervenção e mediação para difusão/
debate da literatura junto a leitores reais em escolas, universidades 
ou outros espaços. Levando em consideração tais eixos, cabe destacar 
que as organizadoras entendem que o simpósio é uma oportunidade 
valiosa para discutir os desafios que novos leitores trazem à crítica 
literária. Por acreditarem na necessidade de se repensar formas de 
agir nesse contexto, elas pedem que se inscrevam pessoas realmente 
interessadas em apresentar dúvidas e debater, estando também 
abertas a pensarem, juntas, em concretizar formas de intervenção e 
atuação para além do evento.  
Palavras-chave: Leitura, Leitor, Crítica literária

QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
Listas literárias: formas para indicar livros e leituras

Arnon Tragino (UFES)

Intertextualidade no polissistema literário: uma proposta de ampliação 
do repertório do jovem leitor

Elza de Sá Nogueira (UFJF)

Por uma fenomenologia da leitura literária em meio digital: a literatura e 
o corpo

Emanoel Cesar Pires de Assis (UEMA)

Ler e educar para ler na cultura digital
Mirhiane Mendes de Abreu (UNIFESP)

Tecnologia Digital e Impacto nas Práticas Leitoras
Telma Maria Vieira (Faculdade de Tecnologia de Itaquaquecetuba)
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QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 2
A sociedade que se quer e a literatura que se ensina: relações entre 
Estado e educação.

Andressa Marques da Silva (UnB)

Harry Potter: uma análise à luz do Bildugsroman
Beatriz Masson Francisco (USP)

Nossas vidas são diferentes, nossas leituras, também
Bruna Paiva de Lucena (Secretaria de Educação do Distrito Federal)

Estratégias cognitivas de ensino, leitura e escrita
Marizete Liamar Grando Garcia (UERJ)

O leitor plural e o convite à ação crítica
Patrícia Trindade Nakagome (UnB)

A Língua Materna e a Linguagem Matemática: os paradoxos entre o 
leitor e a leitura nesses domínios

Simone Maria Bacellar Moreira (UERJ)

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
A propósito da ironia na crônica de Antonio Prata

Rosilônia Pereira Dias (UEG), Maria Eugênia Curado (UEG),

O narrador como crítico literário em Pierre Menard, Autor de Quixote
Luciana Molina Queiroz (UNICAMP)

Poemáudio: a lírica de volta ao simultâneo
Pedro Marques Neto (UNIFESP)

O processo de redemocratização nos primeiros livros de João Gilberto Noll
Ricardo Lisias Aidar Fermino (UNIFESP)

Modos de Ler: Tradução, Transgressão e Intertextualidade Transcultural 
na Literatura Luso-Brasileira

Patrícia Oliveira Silva (Universidade de Coimbra/ University of London)

LEITURAS E RELEITURAS DO LITERáRIO: 
ABORDAgENS DIALógICAS

Marcel Alvaro de Amorim (IFRJ/UFRJ)
Rodrigo Corrêa Martins Machado (UFF)
Kátia Carvalho da Silva (UEMASUL)

35
Resumo: O simpósio aqui proposto tem por objetivo agrupar de 
trabalhos que tenham como foco a investigação de formas e modos 
da leitura de textos literários como um processo social que se realiza 
nos mais diferentes contextos. Nesse sentido, consideramos a obra 
literária – e a obra artística, de forma geral – como parte de um texto 
infinito no sentido barthesiano (2010) do termo; isto é, como um 
produto fluido, em constante movimento, que se constrói em sentido 
em diferentes momentos socio-históricos, nas mais diversas redes 
intertextuais e interdiscursivas. Sendo assim, o texto literário encontra-
se sempre aberto a novas leituras e releituras, que, por consequência, 
o constituem enquanto objeto estético e de fruição. Nesse contexto, 
a proposta aqui delineada prioriza questões como os modos e formas 
da leitura literária, bem como a investigação do como, do onde e de 
quais são os participantes envoltos nos mais diferentes eventos de 
reconstrução discursiva do texto literário. Com efeito, os contextos da 
leitura literária tal como aqui entendida podem ser institucionais ou 
informais, na esfera da produção editorial, industrial e/ou didática e 
escolar, desde que se considere o ato de leitura ou releitura do objeto 
artístico a partir de bases teóricas de cunho dialógico (BAKHTIN, 2003, 
2006 e 2010), abarcando a interação entre os participantes do evento 
de leitura – leitor, texto, autor, contexto etc. – e entre os diferentes 
discursos e momentos sócio-históricos como essenciais no processo de 
construção dos sentidos do texto. Considerando esses apontamentos, 
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é intenção deste simpósio agrupar apresentações que tratem de temas 
como o processo e/ou produto de adaptação de textos literários para 
mídias como o cinema, quadrinhos, TV etc. (STAM, 2000; HUTCHEON, 
2006), a prática de leitura e releitura de textos literários e o processo 
de construção de novos sentidos sobre esses textos no ambiente 
escolar (ZILBERMAN, 2013; AMORIM; 2013), as leituras e releituras 
do literário que possibilitam a construção de novos produtos artístico-
literários (SANDERS, 2006) o diálogo interartes entre textos literários 
e outras semioses artísticas (CLUVER, 1997 e 2006), dentro outros 
modos e práticas interdiscursivas e intertextuais de leitura e releitura 
do literário. Em última instância, este simpósio tem como proposta 
reunir experiências dos pesquisadores envolvidos com ações de leitura 
e releitura do texto literário, abarcando diversos gêneros, mídia e tipos, 
na tentativa de criação de um diálogo fértil que busque a criação de 
integibilidade sobre a questão do modo como a literatura cria literatura, 
a arte cria arte, dialogicamente, permitindo uma compreensão dialógica 
sobre o processo de construção e reconstrução de sentidos do literário 
através de intertextos e interdiscursos. Nosso maior objetivo é divulgar 
trabalhos que apresentem experiências de leitura e releitura do literário 
enriquecedoras, em que a literatura se mostre como ponto de partida, 
realidade possível, tecido em construção, bem como horizonte de 
constituição da alteridade.
Palavras-chave: Literatura, Leitura literária, Dialogismo

TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
Antropofagia como Procedimento Translocal de (Re-)Leitura do Literário

Marcel Alvaro de Amorim (IFRJ/UFRJ)

A Poesia no Cinema e o Cinematográfico Póetico
Gilberto Freire de Santana (UEMASUL)

A falecida: Leon Hirszman lê Nelson Rodrigues
Kátia Carvalho da Silva (UEMASUL), Roberto Ferreira da Rocha (UFRJ)

Releituras de John Falstaff: do drama histórico à contemporaneidade
Diandra Sousa Santos (UFBA)

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2
A (re)criação de Manhufe em Amadeo de Mário Cláudio

Adriana Gonçalves da Silva (UFF)

A evidência do palimpsesto: uma epopeia para o vaqueiro em narrativa 
de João Guimarães Rosa

Andréa Mendes de Almeida Pereira (UNIMONTES)

O cruzamento da tradição de Orfeu com a vanguarda surrealista no 
Poema em quadrinhos de Buzzati

Sandra dos Santos Vitoriano Barros (UnB)

Pierre Menard: Um Personagem Leitor-Escritor de Don Quijote De La 
Mancha. Uma Abordagem Dialógica no Conto Borgeano

Paulo Eduardo Oliveira Santos (UEMA)

QUINTA 10

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
Sherlock/Watson: Slash Fiction Como Tradução Queer

Juliana Dias Bastos (UFBA)

Olhares Oblíquos sobre “Capitu” a partir do Conceito Bakhtiniano de Exotopia
Saulo Lopes de Sousa (UEMA)

Expressividade, movimento e imagem como elementos-chave para a 
produção de sentidos na tradução de Chapeuzinho Amarelo em Libras

Arlene Batista da Silva (UFES)

Literatura e cinema: diálogo entre o documentário “Patativa do Assaré - 
Ave Poesia” de Rosemberg Cariry e a poética de Patativa do Assaré

Ernane de Jesus Pacheco Araujo (IFMA/UEMA)
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SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 4
Práticas de leitura literária sob a perspectiva intertextual com alunos da 
Escola Básica

Valeria Cristina de Abreu Vale Caetano (UERJ)

Mítica das HQs em sala de aula: uma abordagem dialógica
Juliana Pereira Lannes (UERJ/Colégio Pedro II)

A Literatura Infantil em outras Mídias: Um Importante Recurso 
Pedagógico no Incentivo à Leitura

Gleiton Candido de Souza (UFMS)

O livro didático nos discursos sobre o ensino de literatura
Silvio de Oliveira Gomes (UFRJ)

O dialogismo das/entre artes literária e musical
Vitor Ferreira Pinto (UFRJ)

Anna Paula Soares Lemos (PPghCA/UNIgRANRIO)
Vanessa Cianconi (UERJ)
Barbara Simões Daibert (UFJF)

LITERATURA, CINEMA, TEATRO: DIáLOgOS 
COM AS MíDIAS CONTEMPORÂNEAS36

Resumo: O conjunto de imagens, o ritmo, o contexto, os tons, o 
sentido, entram em jogo quando se fala de fazer a travessia dos signos 
de um idioma a outro, de um código a outro, de um ponto de partida 
(referente) a sua transcriação. As práticas de linguagem tematizam 
e instituem questões identitárias. Saberes, memórias e patrimônio, 
críticas e limites de expressão se colocam em questão quando o 
movimento de tradução de linguagens entra em cena. O tradutor Paulo 
Bezerra, no artigo Tradução como criação compara o movimento de 
traduzir com o ritmo do adágio, um ritmo gradativo e lento de entrar 
em contato com outros valores culturais, outra psicologia de recepção, 
outra literatura e outra oralidade para depois retornar a si mesmo 
e interpretar, recriar o ritmo da obra entendida em seu contexto 
referente. Como no adágio, é preciso estabelecer uma sequência 
de passos e de posições complexas em um ritmo lento, como que a 
primeira parte de um pas de deux clássico, para que o resultado final 
não gere entendimentos equivocados que podem ser perpetuados na 
história justamente por uma busca de literalidade que leva em conta 
apenas a palavra como referente. Segundo Paulo Henriques Britto, a 
tradução – e seus limites para a utilização deste conceito – pode ser 
no seu caminho de travessia estrangeirizadora ou domesticadora. “A 
tradução domesticadora visa facilitar o trabalho do leitor, modificando 
tudo aquilo que lhe poderia causar estranheza, aproximando o texto 
do universo linguístico e cultural que já lhe é familiar. A estratégia 
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estrangeirizadora faz o contrário: ela mantém muitas das características 
originais do texto – referências nada óbvias para o leitor da tradução, 
recursos estilísticos desconhecidos na cultura-alvo, até mesmo alguns 
elementos do idioma-fonte – com o intuito de aproximar o leitor do 
universo linguístico e cultural da obra original”. (BRITTO, 2012: p. 21). 
Tanto uma como outra forma de lidar com a linguagem estabelece 
uma operação com sentidos e não com significados, que deve afastar 
a ilusão da literalidade, uma literalidade impossível de ser atingida 
salvo pelo jogo da poesia. Como não se traduz uma língua, mas sim 
uma linguagem, que é “o mundo do sentido”, nos termos de Octavio 
Paz, o suporte material constitui-se como um aspecto essencial à 
compreensão das narrativas. “O mundo do homem é o mundo do 
sentido. Tolera a ambigüidade, a contradição, a loucura ou a confusão, 
não a carência de sentido. O próprio silêncio está povoado de signos. 
Assim, a disposição dos edifícios e suas proporções obedecem a uma 
certa intenção. Não carecem de sentido - pode-se dizer, com mais 
precisão, o contrário - o impulso vertical do gótico, o equilíbrio tenso 
do templo grego, a redondeza da estupa budista ou a vegetação exótica 
que cobre os muros dos santuários de Orissa. Tudo é linguagem”. 
(PAZ, Octavio. O arco e a lira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982. P. 
25). Neste sentido, literatura, cinema e teatro mudam suas estruturas 
textuais - entendendo texto como tecido de linguagens - conforme 
os suportes e tecnologias que dialogam com suas relações de escrita, 
leitura e respectivas formas de recepção. Atualmente, tanto crítica 
quanto criação narrativas não podem prescindir da análise do suporte 
em que é fixado o texto, seus meios de divulgação, suas rotas de 
circulação e inclusive os agentes mediadores do processo de publicação 
e/ou difusão da obra. Desse modo, não nos ateremos apenas a análises 
semântico-narrativas. Abrangendo o texto literário, o roteiro e criação 
cinematográficos, o texto teatral, sua divulgação e sua apresentação, e 
tendo como foco a adaptação e roteirização para televisão ou cinema, 
as traduções e transcriações, o uso das tecnologias na linguagem 

teatral, desde sua escrita literária até seu roteiro de apresentação, este 
simpósio temático tem como propósito reunir estudos que coloquem 
no centro de sua reflexão os aspectos materiais envolvidos na relação 
Literatura, Cinema e Teatro com a chegada das diversas mídias 
contemporâneas. 
Palavras-chave: Literatura, Cinema, Teatro, Transcriação

TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 1
“Farça da Boa Preguiça”, de Ariano Suassuna: adaptações

Ester Suassuna Simões (UFRJ)

A literatura e a textualidade dramática: uma análise comparativa de 
valsa nº 6 (1951) de Nelson Rodrigues e La nuit juste avant les forêts 
(1977) de Bernard-Marie Koltès

Dênis Moura de Quadros (FURG)

A representação feminina em A hora da estrela: uma análise 
comparativa das obras fílmica e literária.

Gleyda Lúcia Cordeiro Costa Aragão (UFC)

O grande circo autêntico e a árvore dos antepassados – representações 
do pós-colonialismo no teatro e no cinema

Agnaldo Rodrigues da Silva (UEMS)

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 2
Angels in America e sua representação política na TV estadunidense no 
início dos anos 2000

Vanessa Cianconi (UERJ)

Apontamentos para relações inteartes: a Literatura, o Teatro e o Cinema 
a partir da obra “A personagem de ficção”

Raissa Gregori Faria Neves (UnB)
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Imagens-clichê de “terror e piedade” em Édipo Rei
Joanise Levy da Silva (Universidade de Coimbra/ UnB)

Los diez días que estremecieron al mundo: a experiência de criação 
coletiva na montagem do grupo teatral colombiano La Candelaria, de 1977

Juliana Caetano da Cunha (UFRJ)

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 3
“O Espelho”: do periódico ao filme

Fabiana Patueli (UERJ)

As problemáticas de uma abordagem híbrida: o fantástico enquanto 
gênero literário e cinematográfico

Fabrício Basílio Pacheco da Silva (UFF)

O documentário de Eduardo Coutinho: diálogos entre cinema e 
literatura crítica

Anna Paula Soares Lemos (UNIGRANRIO)

O ritmo e a precariedade necessária na escrita do roteiro de Glauber Rocha
Nayla Mendes Ramalho (UnB)

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 4
A obra intermidiática de Julio Verne

Jayme Soares Chaves (UERJ)

Medo líquido e espaço urbano: a dialética do medo nas metrópoles
Gladson Fabiano de Andrade Sousa (UFMA), Naiara Sales Araújo 
Santos (UFMA)

O papel do dramaturgo como leitor/tradutor da própria obra para 
diferentes mídias

Valter Henrique de Castro Fritsch (FURG)

Off: tecnologia e voz em Samuel Beckett
Mario Augusto Pedrozo Sagayama (USP)

37
Roberto Mibielli (UFRR)
Luciana Marino do Nascimento (UFAC/UFRJ)
Devair A. Fiorotti (UERR/PPgL-UFRR)

LITERATURA, CULTURA E IDENTIDADE NA/
DA AMAzôNIA: EXPERIêNCIAS LITERáRIAS, 
TEXTUALIDADES CONTEMPORÂNEAS 

Resumo: A Amazônia representa, no imaginário da grande maioria, o 
El Dorado que se está por descobrir. Imagina-se que haja por aqui, na 
Amazônia Legal, riquezas incomensuráveis, oriundas dos três reinos 
naturais. Mas a construção desta faceta do imaginário não se limita 
apenas aos reinos da natureza, abarca também o universo da cultura. A 
diversidade de fronteiras e de culturas, dentro e fora das comunidades 
indígenas locais, é um dos elementos que merece destaque. A bem 
verdade que boa parte do conhecimento sobre esta Região ainda está 
por ser construído. Tanto é que muitas pessoas que imaginam ser 
este um espaço privilegiado em termos naturais - e mesmo humanos, 
como as existentes entre as comunidades indígenas, de seringueiros e 
garimpeiros, por exemplo– não percebem que esta diversidade abrange, 
inclusive outras fronteiras, as das culturas urbanas. Não percebem, 
ou não sabem, também, que há universidades, pesquisa, tecnologias 
em desenvolvimento neste meio/lugar. A imagem que prevalece, via 
de regra, é a de um “lugar periférico”, subdesenvolvido ao extremo 
(“primitivo”, para alguns), fechado em seus limites regionais, pobre, 
tomado pela floresta, em que há grande diversidade de culturas 
indígenas e pouca intelligentzia. No Brasil, em especial, este imaginário 
(a que chamaremos senso comum) construiu e mantém a equivocada 
ideia de que além de una, enquanto região, a Amazônia é brasileira. 
Este fenômeno é mais visível quando observamos os spans que circulam 
na internet e que alimentam, à custa de mentes menos esclarecidas, a 
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paranoia de que querem tomar-nos a Amazônia e internacionalizá-la. 
Mas além de abranger vastas áreas urbanas, como Belém e Manaus 
(ambas com população acima de um milhão de habitantes cada, os 
centros regionais), a Amazônia já é internacional. Basta que verifiquemos 
a existência das outras amazônias fronteiriças: a venezuelana, a boliviana, 
a colombiana, a peruana, a equatoriana... O ambiente que figura no 
senso comum tão pouco corresponde à realidade da Região. A Amazônia 
é muito diversa em sua conformação geográfica, climática, e nos habitats 
que proporciona. Esses, por seu lado, têm ampla influência na cultura 
das populações que neles vivem. Se de um lado predominante, mas 
nunca homogêneo, há matas exuberantes e abundantes, por outro 
lado também há o pântano, o altiplano e o lavrado (espécie de estepe, 
pobre de florestas e rica em vegetação rasteira). Os próprios espaços 
urbanos são muito diversos entre si. Manaus e Belém são centros que 
ilustram bem essas diferenças. O simpósio que estamos propondo não 
pretende dar conta de toda esta diversidade cultural, mas abrigá-la. 
Pretende contrastá-la, compará-la, tanto interna, quanto externamente, 
questionando as fronteiras e limites de sua regionalidade/universalidade, 
além de mostrar uma fatia desta construção/invenção em seus múltiplos 
aspectos. Ao abrigar trabalhos cuja temática se refira à Amazônia, 
pretendemos exercer a comparação tanto no que concerne aos objetos 
abordados em cada trabalho, na sua relação com o cânone central, 
quanto na relação entre seus centros, como também nas relações 
constituídas entre centros, margens e periferias, dentro e fora do âmbito 
do espaço regional amazônico, propondo sempre o necessário debate 
entre seus autores/pesquisadores. Nesse sentido, o simpósio intitulado 
Literatura, Cultura e Identidade na/da Amazônia objetiva a discussão 
acerca dos limites e das confluências linguísticas e culturais da/na 
Amazônia, nas perspectivas da Teoria da Literatura, dos Estudos Culturais 
e da História (e áreas afins), deslocando-se o eixo da análise da cultura, 
desfazendo ideias já constituídas acerca dessa região, com vistas a tornar 
possível o debate em torno das identidades híbridas, bem como de 

uma compreensão dessas identidades frente às estruturas globais e às 
novas configurações do lugar do periférico, das fronteiras e das culturas. 
Nosso simpósio pretende, principalmente, privilegiar questões relativas 
à literatura (sua teorização, suas possibilidades, suas categorias, o modo 
como se apresentam ao leitor os narradores, o que propõem como 
narrativa, que tipo de intervenção pedagógica é feita nas escolas a partir 
do objeto literário, por exemplo); privilegiar a estética de contos, fábulas 
e mitos da literatura latino-americana, de origem oral ou escrita. Também 
é nosso objeto de investigação a identificação e interpretação de certo 
discurso identitário, a partir do estudo comparado de textos literários 
diversos, enfocando questões culturais específicas, quase sempre 
oriundas ou emanadas, da produção literária/mitológica amazônica. Visa-
se, deste modo, a compreensão das representações do ser amazônida, 
quer no habitat, quer longe dele, em seus anseios locais/universais, seja 
através da leitura das diversas relações de confronto entre a textualidade 
amazônica e a produção cultural na América Latina, ou do levantamento 
crítico da(s) identidade(s) plasmada(s) na produção literária da Região. 
Neste sentido, reuniram-se, inicialmente, professores pesquisadores 
das IFES de Roraima e do Acre, bem como, vêm se somando a esses, nas 
últimas quatro reuniões internacionais da ABRALIC, pesquisadores dos 
demais estados amazônicos e interessados em temas e textos literários 
oriundos desta, ou sobre a Região. 
Palavras-chave: Literatura e cultura na/da Amazônia, Contextos litero-
culturais da Amazônia, Teoria da Literatura, Estudos de autores e obras 
Amazônicos

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
O Índio, o garimpeiro e o fazendeiro na gênese da literatura de Roraima

Roberto Mibielli (UFRR)
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Os muitos tons da pele vermelha em Nenê Macaggi
Raiane Costa dos Santos (UFRR)

Recepção do movimento roraimeira: identificação, apropriação e 
construção identitária

Suênia Kdidija de Araújo Feitosa (UFRR)
Lembranças do que o olhar oblíquo de Capitu não viu: a Amazônia de 
Milton Hatoum

Anna Paula Ferreira da Silva (UFRR)

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 2
Contadores de histórias de Dalcídio Jurandir

Stefan Wilhelm Bolle (USP)
Letramento verde: a paideia de margem dos ensaios amazônicos de 
Euclides da Cunha

Anabelle Loivos Considera (UFRJ)
Aqueles uns e aqueles outros uns: Resistência e Testemunho na 
Tetralogia Amazônica de Benedicto Monteiro

Abilio Pacheco de Souza (UNICAMP)
Repercussões da comédia de costumes e do teatro musical na Amazônia 
brasileira do século XIX

Andréa Maria Favilla Lobo (UFAC)
Magalhães Barata na literatura: O “interventor” nas obras de Bruno de 
Menezes e Raimundo Holanda Guimarães

José Victor Neto (UERJ)

QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
A produção literária da região circum-Roraima

Fábio Almeida de Carvalho (UFRR)
Watunna - Mitologia Makiritare: Um clássico da Literatura Indígena

Isabel Maria Fonseca Gondinho (UFRR)

O silenciamento da cultura afroandina na Amazônia acreana por meio 
do quadro “Renascer” de Rivasplata – Leituras e traduções

Luciano Mendes Saraiva (UFAC)

A saga de um Militão: o sertanejo e a Uiara, na Amazônia de Octávio 
Sarmento

Alexandre da Silva Santos (UFAM)

De Roraima a São Paulo, na rota para Macunaíma (ou de como Mário 
guia o leitor na/para (des/re)leitura de seu herói)

Sheila Praxedes Pereira Campos (UFRR/UFF)

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 4
Wewenukuri: No pulo do veado ele vai Ou: Essa história é triste, 
professor

Devair Antônio Fiorotti (UERR)

Entre Noé e Makunaima: Transculturalidade em narrativas orais 
indígenas do Circum-Roraima

Jociane Gomes de Oliveira (UFRR)

Ver o mundo com as palavras: A personagem Espião de Deus, do 
romance Verde Vagomundo

Nayana Regina de Moraes (UFPA)

Maíra: (re) significando o passado dos índios da Amazônia
Vanessa Aparecida de Almeida Gonçalves Oliveira (UFJF)

“Zeca Dama”: Homossociabilidade e masculinidade no seringal 
amazônico

Enderson de Souza Sampaio (UFAM)

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 5
Travessias, traços e escritas em A voragem, de Jose Eustasio Rivera

Luciana Marino do Nascimento (UFRJ)
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Cenas e sinas da infância na narrativa da Amazônia paraense
Ivone dos Santos Veloso (UFPA)

Próprias Amazônias alheias – topografias de fricções literárias
Amilton José Freire de Queiroz (UFAC)

“Antropofagia Visual”: a invenção da identidade indígena por meio do 
Vídeo nas Aldeias

Marcela Ulhoa Silveira Bonvicini (UFRR)

Romances sobre a Amazônia brasileira e hispano-americana: 
Personagens doentes

Maria de Fatima do Nascimento (UFPA)

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 6
Modernidade e modernização nas/das Amazônias: Milton Hatoum e 
Abguar Bastos (Diálogos Interculturais)

Gilson Penalva (UNIFESSPA)

Poética das (trans)migrações em Guimarães Rosa e Milton Hatoum
Ezilda Maciel da Silva (UNIFESSPA)

Processos de identificação cultural e identidades nas Amazônias de 
Hatoum e Bernardo Carvalho

Liozina Kauana de Carvalho Penalva (UFF)

Lealdade (1997), de Márcio Souza: os espaços narrativos e a construção 
da identidade amazônica

Maria Cláudia de Mesquita (UNESP)

O espaço lembrado: Pertencimento e reconstrução da identidade 
amazônica na obra Relato de um certo oriente, de Milton Hatoum

Jefferson Gil da Rocha Silva (UFAM), Aila Rodrigues Pantoja (UFAM)

38 LITERATURA E CIêNCIAS SOCIAIS: 
EXERCíCIO DE DIáLOgOS E CONTRASTES 

Valdir Prigol, UFFS
Silvana Oliveira, UEPg

Resumo: Para a proposta deste simpósio, vale a pena recordar 
ensaios-chave do pensamento social brasileiro: Retrato do Brasil 
(1928), de Paulo Prado; Evolução política do Brasil (1933), de Caio 
Prado Júnior; Casa-Grande & Senzala (1933), de Gilberto Freyre; 
Raízes do Brasil (1936), Sérgio Buarque de Holanda. Numa estrutura 
contrapontística, poderíamos enumerar um conjunto de textos e 
manifestos que estimulam um diálogo cruzado de grande alcance: 
Manifesto Antropófago (1928), de Oswald de Andrade; Macunaíma 
(1928), dPara a proposta deste simpósio, vale a pena recordar 
ensaios-chave do pensamento social brasileiro: Retrato do Brasil 
(1928), de Paulo Prado; Evolução política do Brasil (1933), de Caio 
Prado Júnior; Casa-Grande & Senzala (1933), de Gilberto Freyre; 
Raízes do Brasil (1936), Sérgio Buarque de Holanda. Numa estrutura 
contrapontística, poderíamos enumerar um conjunto de textos e 
manifestos que estimulam um diálogo cruzado de grande alcance: 
Manifesto Antropófago (1928), de Oswald de Andrade; Macunaíma 
(1928), de Mário de Andrade; A Bagaceira (1928), de José Américo 
de Almeida; O Quinze (1930), de Rachel de Queiroz; Menino de 
engenho (1932), de José Lins do Rego; O parque industrial (1933), 
de Patrícia Galvão; Os ratos (1936), de Dyonélio Machado. Claro, 
você tem toda razão: nesse exercício, as paralelas convergem 
no diálogo entre Gilberto Freyre e José Lins do Rego – perfeita 
tabelinha. A escrita de Casa-grande & senzala (1933) e Sobrados 
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e Mucambos (1936) conhece um contraponto ficcional sem par 
na literatura brasileira com a impressionante série de romances 
produzida num verdadeiro jorro por Lins do Rego: Menino de 
engenho (1932); Doidinho (1933); Bangüê (1934); O moleque 
Ricardo (1935); Usina (1936). Por que não propor eixos comuns 
entre o ritmo mais geral das ciências sociais e certas tendências 
verificáveis nos movimentos literários? Na primeira metade do 
século XX foram produzidos ensaios clássicos de interpretação 
do país, assim como escritores e poetas ofereceram análises 
certeiras dos impasses da civilização brasileira, apontando formas 
alternativas para superá-los. Pelo contrário, na segunda metade 
do século XX, especialmente a partir dos anos de 1980, os ensaios 
foram progressivamente substituídos por estudos de caso, de fôlego 
reduzido, mas com um nível inédito tanto de precisão conceitual 
quanto de análise minuciosa de dados empíricos. Roberto DaMatta, 
com Carnaval, malandros e heróis (1979) talvez tenha sido o 
último antropólogo a oferecer uma interpretação abrangente da 
sociedade brasileira. De igual modo, os escritores progressivamente 
deixaram de se dedicar a projetos ficcionais de interpretação 
da nacionalidade. Talvez João Ubaldo Ribeiro, com Viva o povo 
brasileiro (1984), tenha sido o último romancista a pensar o país 
como um todo, através de um passeio por quatro séculos e por 
meio de uma galeria impressionante de personagens e de situações 
históricas, com destaque para o banquete antropofágico do 
caboco Capiroba. O levantamento sistemático desses contrastes 
e confrontos entre literatura e ciências sociais ainda não foi feito. 
Sua realização permitiria imaginar numa nova forma de escrita da 
história cultural. 
Palavras-chave: Literatura, Ciências Sociais, Ficção, Cultura brasileira

TERÇA 08

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
O Intervalo Modernista de 1926 a 1942: Libertinagem, Bandeira, e 
Alguma Poesia, Drummond

Silvana Oliveira (UEPG)

Cantando rodas, contando histórias: o balanço da Roseira e a cultura 
popular em Quixabeira

Marline Araujo Santos (UNEB/IF Baiano

A transfiguração do corpo da cidade no poema “O volume do grito”, de 
Roberto Piva.

Thadyanara Wanessa Martinelli Oliveira (UNESP/Ibilce)

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2
O discurso das ciências sociais no romance A pedra do reino: memória e 
diversidade na interpretação do Brasil

Renailda Ferreira Cazumbá (UNEB)

“São Bernardo” e o ethos do proprietário na Era do Capitalismo Moderno
Helton Marques (UNESP)

A construção de personagens detetivescos em Allan Poe e Machado de Assis 
Bianca Karam Silva (UERJ)

Diante do texto: A leitura em João Cezar de Castro Rocha e Georges Didi-
Huberman

Valdir Prigol (UFFS)

QUINTA 10

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
Hegemonia e contra-hegemonia: interações de Gramsci e Mikhail 
Bakhtin como caminhos de leitura literária

Magda Medeiros Furtado (Colégio Pedro II - NUPELL)
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Da sociologia literária à sociologia politica: os Cadernos/Ensaios de 
Opinião como marcos de uma passagem

Jeferson Candido (UFSC)

Ausências brasileiras e a desobediência do olhar 
Ana Lígia Leite e Aguiar (UFBA)

Uma experiência lisérgica: o relato de Paulo Mendes Campos
Fernanda Vivacqua de Souza Galvão Boarin (UFJF)

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 4
As sociedades não individualistas e a representação da pessoa em suas 
literaturas

Joao Marcelo Monzani (UFRJ)

Varnhagen e as Linhagens do Pensamento Conservador no Brasil
Marcelo Barbosa da Silva (UERJ)

Tristes trópicos de Lévi-Strauss: um diálogo intelectual e literário com 
Jean de Léry.

François Weigel (UERJ)

Ieda Magri (UERJ)
Paulo da Luz Moreira (Oklahoma University)
Saulo Lemos (UECE)

LITERATURA E CRíTICA CONTEMPORÂNEA 
NOS PAíSES DA AMÉRICA LATINA39

Resumo: Novos escritores latino-americanos vivem tempos interessantes: 
de um lado a possibilidade de criar através da Internet uma rede de 
contatos diretos que independe de canais tradicionais como o serviço 
diplomático; de outro a angústia produzida pelo estreitamento de canais 
tradicionais de comunicação de massa que não mostram interesse pela 
literatura em geral, muito menos a feita por escritores não-consagrados. 
Os sintomas dessa dupla condição são vários: de um lado, o aparecimento 
de numerosos encontros, traduções e antologias; de outro lado, o 
enfraquecimento de instituições culturais como os cadernos culturais 
nos jornais, também em crise. Esses novos escritores latino-americanos 
têm uma produção vital, rica e variada, e é função da crítica produzir uma 
recepção qualificada, que rompa com o silêncio às vezes ensurdecedor que 
cerca essa produção, ou mesmo fazer parte dela, num desdém provocativo 
e produtivo às fronteiras entre gêneros. 
Observamos nesse contexto presente, uma clara reivindicação de uma 
literatura (em seus tênues limiares com outras linguagens e expressões 
artísticas) que não se deixa delimitar por um projeto de estado nacional 
que continua ainda a se manifestar no discurso público como farsa. Isso 
nos levaria a pensar em uma comunidade literária performada em termos 
de língua, com trânsito livre, portanto, entre América Latina e Europa 
de língua espanhola (sem contar, talvez, possíveis contaminações de 
pensamento nos seus limiares com o português brasileiro). O trânsito, 
porém, segue regido por fortes leis internacionais de mercado que 
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continuam pautando, em certa medida, os limites da circulação da 
produção literária ⎯ como é o caso brasileiro, por exemplo, que fica 
isolado, em termos de língua, no mapa da literatura na América Latina. 
Uma explicação com base em barreiras linguísticas está longe de esgotar 
a complexidade do problema. O que dizer, por exemplo, do fato de 
uma literatura como a argentina não estar disponível na Costa Rica, já 
que aí se trata de países que falam a mesma língua? Existe um sistema 
internacional de aduana que seleciona desde as metrópoles aquilo que, 
vindo das periferias, deve ou não circular livremente pelo mundo. O amplo 
reconhecimento de figuras como Neruda, Borges, Vargas Llosa [ou Salman 
Rushdie] contrasta vivamente com o relativo desconhecimento, fora dos 
seus países, de figuras como Drummond, Arlt ou Daniel Sada. A diferença 
é resultado do selo de aprovação que certas figuras recebem [ou não] das 
editoras, da imprensa e da academia dos países hegemônicos. 
Levando em conta, portanto, o jogo de forças que conforma o campo 
literário — pese a aposta de Josefina Ludmer numa literatura pós-
autônoma — torna-se interessante perceber como os autores dos 
diferentes países da América Latina que alcançam seu reconhecimento 
fora dos limites da nação e fora mesmo do limite da língua, ingressam 
no sistema mundial e se envolvem em uma luta simbólica para manter 
ou escalar posições e redefinir o cânone — ou fazer pensar em cânones 
paralelos, em comunidades outras de leitura — e como outros autores 
buscam relações diretas com seus pares e um pequeno público leitor 
dentro da América Latina. Interessa-nos discutir sobre as especificidades 
de cada literatura — bem como as respostas críticas a elas dadas —  
especialmente no que diz respeito a esses autores por vezes firmemente 
consolidados em seus países mas que não alcançam os leitores e os 
holofotes da crítica internacional ou que são continuamente alvo de 
abordagens estáticas.
Nesse sentido, trabalhos que pensam o funcionamento da questão 
indústria da língua-mercado-reconhecimento (numa perspectiva 
econômica, mas também discursiva e afetiva, na diversidade das práticas 

culturais) têm especial importância neste simpósio, que se abre em 
algumas outras questões norteadoras: É possível ler uma política da 
língua em atividade na América Latina? Qual a relação entre política 
de visibilidade e linguagem, na experimentação e nas texturas políticas 
práticas ao longo do século XX desde o dito alto modernismo? De que 
maneira a literatura brasileira aparece como literatura latino-americana? 
Ou há o Brasil e a América Latina? Os autores e a literatura como “negócio 
de Estado”: simples incorporação? Há autores contemporâneos na América 
Latina cuja literatura coloca em cena essas questões? Há alguma literatura 
latino-americana com uma força específica? Ainda há papéis para a crítica 
literária? Por meio de que textualidades, de que práticas, esta tem atuado 
junto ao que até agora tem se chamado de literatura? 
Palavras-chave: Literatura contemporânea, Crítica, América Latina, 
Literatura brasileira

TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 1
Correntes Subterrâneas À Tona: Paula Abramo & Angélica Freitas

Paulo da Luz Moreira (Universidade de Oklahoma) 

Dois contemporâneos: releituras do moderno em Haroldo de Campos e 
Silviano Santiago

Miguel Conde (PUC-Rio) 

Um desacordo entre Borges
Saulo de Araujo Lemos (UFC) 

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 2
Brasil/Argentina: imaginações, apropriações, experimentações

Julia Tomasini (UERJ) 
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Fronteiras literárias na América Latina: muros visíveis e invisíveis
Cláudio Ricardo Corrêa (UERJ) 

A literatura brasileira contemporânea nas universidades francesas: 
ibérica, latino-americana e transnacional 

Agnes Rissardo (UFRJ) 

A recepção de Leonardo Padura no Brasil numa perspectiva pós-autônoma
Bruna Tella Guerra (UNICAMP)

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 3
Una Venezuela para llevar: crisis y mercado en

Cristina Gutiérrez Leal (UFRJ) 

Lendo Rancière na América Latina: o regime estético entre democracia e 
neoliberalismo

Lucas Bandeira de Melo (UFRJ) 

O Brasil na América Latina: diante de uma ideia de literatura mundial
Ieda Magri (UERJ) 

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 4
Escrita performática na literatura e na crítica contemporânea: uma 
reflexão a partir de textos de Ricardo Lísias e Alberto Giordano

Renata Fernandes Magdaleno (UERJ) 

César Aira: autoficção e literatura
Luana Marques Fidencio (UFU) 

Ficção e realidade como complementação mútua para o entendimento 
do mundo

Francielli Cristina Campiolo (UFSC) 

O valor literário nas mãos de Eduardo Marciano
Marcelo Alves da Silva (UERJ), Fátima Cristina Dias Rocha (UERJ) 

André Dias (UFF)
Marcos Pasche (UFRRJ)
Rauer Ribeiro Rodrigues (UFMS)

LITERATURA E DISSONÂNCIA40
Resumo: A proposta do simpósio é examinar a manifestação 
da dissonância em diferentes obras literárias das mais variadas 
nacionalidades, com vistas a compreender o modo pelo qual alguns 
autores se constituíram, através dos discursos literários, como vozes 
questionadoras de seus tempos, sociedades e condições existenciais. 
O tema está associado aos artistas e intelectuais que analisaram 
de maneira profunda aspectos primordiais de diferentes épocas 
e construíram uma crítica contundente aos mais distintos valores 
presentes nessas realidades sociais.  A ideia central é abrir espaço 
para o diálogo entre pesquisadores que investigam variados autores, 
cujas obras expressam inquietações e questionamentos, tanto na 
esfera social, quanto na ideológica ou na existencial. O que se espera 
é que os trabalhos apresentados no âmbito do Simpósio Literatura e 
Dissonância discutam, entre outras questões, o problema teórico do 
intelectual frente às variadas ideologias, quer sejam elas hegemônicas 
ou não, e o problema histórico dos escritores diante do status 
quo, manifestado na esfera da política, da moral, dos costumes, da 
economia, etc. 
Mikhail Bakhtin, falando sobre o grande tempo histórico e o trabalho 
dos escritores, chama atenção para o seguinte fato: “o próprio autor 
e os seus contemporâneos veem, conscientizam e avaliam antes de 
tudo aquilo que está mais próximo do seu dia de hoje. O autor é um 
prisioneiro de sua época, de sua atualidade. Os tempos posteriores o 
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libertam dessa prisão, e os estudos literários têm a incumbência de 
ajudá-lo nessa libertação.” (BAKHTIN, 2003, p. 364). Sendo assim, ao 
abordarmos a temática Literatura e Dissonância, temos clareza de que 
todo autor, para o bem e para o mal, é antes de tudo um homem de 
seu tempo. Desse modo, aos que se ocupam da investigação literária 
cabe a desafiadora tarefa de, dialogicamente, atualizarem os diversos 
discursos literários produzidos nos mais variados tempos e espaços 
históricos. Agindo assim, os estudiosos da literatura contribuirão para 
manter a vivacidade de distintos autores e suas obras. Sobre a criação 
romanesca, o pensador russo adverte que “o autor-artista pré-encontra 
a personagem já dada independentemente do seu ato puramente 
artístico, não pode gerar de si mesmo a personagem – esta não seria 
convincente” (BAKHTIN, 2003, 183-184). Em outras palavras, nenhuma 
personagem é fruto do gênio criador de um autor adâmico, pois a 
matéria de memória da literatura está no mundo social, local de onde 
os escritores extraem os motivos para criar. De maneira análoga, a 
palavra do outro é fundamental para a tomada de consciência de si 
e do mundo, segundo aponta ainda Bakhtin: “como o corpo se forma 
inicialmente no seio (corpo) materno, assim a consciência do homem 
desperta envolvida pela consciência do outro” (BAKHTIN, 2003, p. 
374). Dessa forma, as premissas bakhtinianas apresentadas aqui 
fundamentam o desenvolvimento das nossas reflexões e ajudam a 
ampliar os sentidos das análises. 
O fórum, observada a perspectiva da dissonância no campo dos 
estudos literários e do comparativismo, acata propostas que vão desde 
o enfoque do ensino da literatura, passando pela questão do trabalho 
crítico, até chegar à discussão teórica das experiências literárias e da 
diversidade de textualidades contemporâneas. Seja no espaço das 
territorialidades, cujos limites se esvaem diante da instantaneidade das 
comunicações globais, seja no âmbito do regional esvaziado no mesmo 
diapasão ― em que os conceitos de literatura e de literariedade vigentes 
nos séculos XIX e XX perdem sentido com as realizações e as propostas 

estéticas dos autores do século XXI ―, procura-se o dissonante na antiga 
ordem hierarquizada, no recente e finado mundo bipolar ou no universo 
multilateral que se instaura. Há que se considerar, ainda, estudos 
comparativos entre autores que, mesmo distantes no tempo e no 
espaço, fixam a seu modo o questionamento de valores hegemônicos e 
não hegemônicos. Tais autores, independente se no espaço da prosa ou 
no da poesia, acabam por constituir uma aproximação literária mediada 
pelo estado de permanente inquietação.
Do ponto de vista da historiografia literária, qualquer que seja o modo 
analítico proposto, os problemas se sucedem, pois os últimos anos 
têm sido de deslocamentos incessantes dos postulados teóricos. Tais 
deslocamentos transformaram os embates com o mundo concreto 
cada vez mais inglórios, considerando a acelerada mutabilidade 
das circunstâncias sociais, políticas, históricas e das representações 
simbólicas, no âmbito das artes em geral e da literatura em particular.
Levantar questionamentos, de preferência contundentes, e, 
eventualmente, produzir alguma conclusão, ainda que dissonante 
e provisória, é o que se espera alcançar com o presente Grupo de 
Trabalho, cuja sequência de participações na Abralic, sempre com 
intensa adesão dos colegas, indica a importância e a pertinência do 
debate proposto.
Palavras-chave: Literatura, Dissonância, Análise do discurso

TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 1
“O rigoroso olhar índio” de Walter Benjamin e a cena antropofágico-
perspectivística brasileira do século XVI 

André Gardel (UNIRIO) 

José Agrippino de Paula: tropicalista, marginal, contracultural?
Bernardo de Paola Bortolotti Faria (PUC/RJ) 
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Memórias culturais, vanguardas: poéticas-experimentais, poetiCidades
Mário Cezar Silva Leite (UFMT), Larissa Silva Freire Spinelli (UFMT) 

Quem são os selvagens? Uma leitura do conto “Sons of Savages’, de 
Emily Pauline Johnson

Eduardo de Souza Saraiva (FURG) 

Discurso literário quebequense e narrativa fundadora: a voz dissonante 
de Réjean Ducharme

Arnaldo Rosa Vianna Neto (UFF) 

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2
Modernidade e dissonância: experiências do caos e da guerra nas 
escritas do eu

Flávia Vieira da Silva do Amparo (UFF) 

Questões na poesia do pós-guerra
João Guilherme Siqueira Paiva (UFRJ) 

A cabeça de Salomé: Diálogos pelo feminino
Rosana Baú Rabello (USP) 

Testemunhos, autobiografia, ficção, permanência e renovação
Lívia Reis (UFF) 

As dissonâncias do narrar: uma análise sobre o narrador e a violência 
em “Inferno” de Luiz Vilela e “Filho de Pinguço” de Alciene Ribeiro Leite

Rodrigo Andrade Pereira (UFMS) 

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 3
A quem cabe a última palavra? O lugar social do escritor e do crítico em 
Rubens Figueiredo

Clarice de Mattos Goulart (UFF) 

Alfredo Bosi: percurso e fundamentos críticos
Marcos Pasche (UFRRJ) 

Estilística e narrativas de Leandro Gomes de Barros sobre o cangaceiro 
Antônio Silvino

Felipe Gonçalves Figueira (UFF) 

Talvez seja o fim: a escrita íntima de Ernesto Sabato
Adriana Marcon (UNESP-ASSIS) 

Temporalidades dissonantes de David Mitchell: tempo cindindo e 
simultaneidade temporal em Cloud Atlas

Davi Silistino de Souza (UNESP/IBILCE) 

QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 4
Vozes dissonantes na literatura de autoria feminina na belle époque 
brasileira

Anna Faedrich (CAP/UERJ) 

A (anti)utopia eugência em O presidente Negro, de Monteiro Lobato e 
Admirável mundo novo, de Aldous Huxley

Evanir Pavloski (UEPG) 

A felicidade provisória das margens - alternativas ao discurso patriarcal 
na ficção de José Lins do Rego

Victor Hugo Adler Pereira (UERJ) 

Entreatos literários: notas sobre um percurso subjacente entre A luz no 
subsolo e Crônica da casa assassinada, de Lúcio Cardoso

Frederico van Erven Cabala Oliveira (UFF) 

Lúcio Cardoso, um sujeito do nosso tempo: as questões de gênero no 
romance de 30

Marcos Machado Miranda (UERJ) 

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 5
As poéticas dissonantes de Manoel de Barros e Renê Magrite

Suzel Domini dos Santos (UNESP/SJRP) 
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Macabéa frente ao espelho: dissonâncias prolíferas e ressonâncias do 
gauche drummondiano

Saul Cabral Gomes Júnior (Faculdade Fernão Dias) 

Civilizado e bárbaro: o poeta ilustrado
Flávia Pais de Aguiar (UFF) 

Poeta campesino, poesia mestiça: natureza e política no romantismo 
brasileiro

Claudete Daflon (UFF) 

Literatura, política e a ruína da cultura em Robert Musil
Pedro Alegre Pina Galvão (UFRJ) 

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 6
Apropriação e o teatro brasileiro contemporâneo 

Carolina Montebelo Barcelos (PUC-Rio) 

O eu e o outro no teatro de Jean-Paul Sartre e Luís Alberto de Abreu
Paulo Roberto Mendonça Lucas (UFF) 

De Hamlet a Um Certo Hamlet: o início da temporada carioca
André Dias (UFF) 

Por onde anda Antígona? Dos textos clássicos aos percursos da 
resistência

Maria Fernanda Garbero (UFRRJ) 

Heiner Muller Hoje
Renata Cazarini de Freitas (UFF) 

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 7
A Mandrágora de Maquiavel como representação da sociedade 
florentina do Renascimento

Priscila Nogueira da Rocha (UFRJ) 

(R)existência: a jornada e o destino das ex-cêntricas em Rent e La 
Bohème

Natália Affonso de Oliveira Assumpção (UERJ) 

Günter Grass: da demonização do Nacional-socialismo ao descascar das 
cebolas

Elisandra de Souza Pedro (USP) 

Dou-te a prova: os jogos da verdade em Pantaleón y las visitadoras, de 
Mario Vargas Llosa, e Os visitantes, de B. Kucinski

Janara Laíza de Almeida Soares (UnB) 
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Suzi Frankl Sperber (UNICAMP)
Sandra Luna (UFPB)

LITERATURA E DRAMATURgIA: ENTRE O 
PALCO E A ACADEMIA41

Resumo: Retomamos a proposta de estudar dramaturgia, continuando 
a examinar tanto o texto dramatúrgico autoral quanto a cena. A 
acolhida a essa dupla injunção, literária e teatral, fundamenta-se 
na convicção de que, sob perspectivas dos estudos literários, o 
drama não tem merecido a atenção concedida a outros gêneros, 
sobretudo no contexto brasileiro, no qual a tradição dramatúrgica 
não se sobreleva em relação a outras formas ficcionais, narrativas 
ou poéticas, entrevistas como pilastras de nossa herança nacional e 
afeitas a abordagens mais especificamente literárias. Do ponto de 
vista dos estudos teatrais, o drama também encontra obstáculos, seja 
por representar uma consolidada tradição cujas convenções são por 
vezes vistas como opressoras e das quais não se consegue escapar, 
a não ser por via de um proposital “esquecimento” ou “negação”, 
como o quer o chamado teatro “pós-dramático”, cujo rótulo faz ainda 
ecoar a própria tradição, seja porque a própria experiência teatral 
no século XX priorizou o espetáculo, concedendo especial atenção 
a outras linguagens, a recursos cênicos, à arte e ao corpo do ator, 
valorizando aspectos que hoje consubstanciam pontos centrais na 
formação dos profissionais do teatro. Assim, se para os estudiosos da 
literatura o drama é excessivamente teatral, contaminado por uma 
concretude cênica que escapa a interesses mais especificamente 
literários, para os estudiosos do teatro contemporâneo, o drama é 
uma área excessivamente literária, poética, discursiva. O simpósio 
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aqui proposto torna-se, portanto, lócus privilegiado de reflexões 
e debates sobre temas e problemas inerentes aos dois domínios. 
Levaremos em conta a ideia explicitada pela temática proposta na 
presente ABRALIC, de textualidades contemporâneas, que implica 
a “pluralidade de suportes possíveis, a miríade de formas de 
inscrição e a multiplicidade tanto de produções de presença quanto 
de atribuições de sentido”. Daí propormos reflexões em torno de 
algumas questões. Tendo consciência e vontade, ou não, de fazer um 
teatro performático, as práticas do corpo do ator, que se expressa 
cada vez melhor graças a treinamentos pré-expressivos e tendo em 
vista o desejo de trabalhar com referências da experiência própria 
ou próxima, verificamos que vem ocorrendo uma prática recorrente 
de teatro experimental performático. O resultado é que o ator se 
apresenta como um performer. Constatado isto, formulamos, a 
seguir, algumas perguntas: a ação cênica, então, apresenta-se como 
evento, ou como representação? Mesmo apresentando-se uma cena 
como evento, a reunião especial de espectadores em torno de um 
ou vários performers pode suspender o jogo de ilusão? O espetáculo 
pode ser centrado na imagem e na ação; mas havendo palavras, estas 
não configuram um texto? Outra pergunta: ação, imagem projetada 
pelos corpos em ação, ou participantes da ação correspondem a 
uma partitura. A partitura não pode ser entendida como um texto, 
ainda que diferente de uma tragédia ou drama, ou comédia? A 
linguagem, ou escrita, ou texto têm sido entendidos, pelo menos 
desde Foucault, como esburacados, fraturados, corroídos. Colocados 
linguagem, escrita, texto em perspectiva macro histórica, de fato a 
fratura, os ruídos, a corrosão existem. Mas quando há necessidade 
de expressão e existe desejo de comunicação – e, pois, de alguma 
forma de entendimento – linguagem, escrita, palavra, texto são 
organizados num universo micro e, mesmo existindo a dificuldade 
de se exprimir o indizível, o irrepresentável, há (ou deveria haver?) 
um claro esforço de que o receptor possa pelo menos intuir o dito ou 

a-presentado. Há a esperança de que os órgãos de recepção captem 
tons, ritmos, compassos, algum desenho, linha, volume que possa ser 
captado e faça algum sentido a partir da construção de arte. Ainda 
que a experiência seja volátil, a pulsão de ficção lança fios que tentam 
captar vibrações – e que estes fios que possam fazer algum sentido. É 
relevante, portanto, saber que, apesar de haver lacunas na expressão, 
há também desejo de comunicação. Sem contar que em uma obra 
de arte são disseminados, de alguma forma, mais ou menos, algo 
de memória, mito, transmissão da Palavra e do Exemplo expressos 
pela experiência (tal como nos explicou Walter Benjamin), resgate 
ou crítica da tradição, consciência crítica do presente, decifração do 
sentido da ação humana, resgate de aspectos desqualificados pela 
sociedade. Ainda que reunindo eventualmente linguagens diferentes 
entre si, assim como o humano, o super-humano ou a marionete e a 
supermarionete, os mecanismos e os hibridismos, ainda que sendo 
uma das finalidades de um espetáculo impressionar pelo impacto do 
novo, persiste na expressão o desejo de acolhimento e este, talvez, 
com atribuição de sentido. 
Palavras-chave: Dramaturgia, Teatro e drama, Literatura dramática, 
Artes cênicas

TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
Engajamento em tempos do teatro pós-dramático: o caso João das Neves

Suzi Frankl Sperber (UNICAMP) 

Dramaturgias de assalto: analogias entre os teatros de Edward Albee e 
da “Geração Brasileira de 1969” 

Esther Marinho Santana (UNICAMP) 

Antígona e a ditadura militar: a experiência e o diálogo cênico-trágico
Bárbara Cristina dos Santos Figueira (UnB), André Luis Gomes (UnB) 
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O Deszerto: Romance, teoria, dramaturgia e encenação 
Felipe Cordeiro (UFMG), Sara Rojo (UFMG)

Jack Smith: performance, presença e risco
Ana Gabriela Dickstein Roiffe (PUC-Rio) 

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2
O popular e o erudito no palco: a dramaturgia de Carlos Alberto 
Soffredini e as dificuldades da crítica

Lígia Rodrigues Balista (USP) 

Bagunça rapsódica: uma proposta para se pensar a obra de Carlos 
Alberto Soffredini

Maria Emília Tortorella (UNICAMP) 

Cocota e Amélia Smith: diferentes status dos estrangeiros na cena 
brasileira

Jussara Bittencourt de Sá (UNISUL) 

O teatro carioca no contexto do contemporâneo
Carolina Montebelo Barcelos (PUC-Rio) 

QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
Rastros de presença e resistências literárias: a leitura do teatro contemporâneo

Rafael Coutinho (UFRJ) 

Matei Visniec e o teatro contemporâneo como auto-reflexão
Camylla Galante (UNIOESTE) 

A violência mítica na cena contemporânea: a parodização do trágico em 
Phaedra’s Love, de Sarah Kane

Sandra Luna (UFPB) 
Memória e ficção na criação de dramaturgias corpográficas

Juliano Ricci Jacopini (UNICAMP)

O melodrama: um sistema ficcional no teatro, na literatura e na 
telenovela mexicana 

Thais Maria Holanda Jerke Sevilla Palomares (UFF)

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 4
A Dramaturgia Comparada no Brasil

Alexandre Francisco Solano (USP) 

O Épico e o cronista na forma dramática de João do Rio
Elen de Medeiros (UFMG) 

Autran Dourado e a ficção dramatúrgica
Thaís Seabra Leite (UFRJ) 

Duas mulheres no apocalipse dos homens: Zona Contaminada, de Caio 
Fernando Abreu

Marcela Oliveira de Paula (UFES) 

Recursos Teatrais na Poesia Drummondiana
João Pedro Coutinho Fagerlande (UFRJ) 
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Ana Crelia Dias (UFRJ)
Benedito Antunes (UNESP)
Maria Amélia Dalvi (UFES)

LITERATURA E ENSINO: DIáLOgOS E 
PESQUISAS42

Resumo: Este simpósio é fruto das atividades desenvolvidas no 
âmbito do Grupo de Trabalho (GT) Literatura e Ensino, vinculado à 
ANPOLL. Considerando a ampliação da comunidade de pesquisadores 
e grupos de pesquisa preocupados com as questões atinentes 
ao ensino de literatura (em instituições e processos formais ou 
não formais, institucionalizados ou não), a grande quantidade 
de periódicos e eventos que elegem o tema para seus dossiês e 
simpósios e, enfim, o incentivo da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior para desenvolvimento de projetos 
associados à educação básica e à formação de professores, um grupo 
de professores de distintas instituições, com múltiplas perspectivas 
onto-epistemológicas de trabalho, concluiu que era oportuna a 
constituição de um Grupo de Trabalho exclusivamente dedicado à 
linha de pesquisa Literatura e Ensino. Uma vez constituído, o Grupo 
entende que, no momento, a atuação de um GT com esse perfil 
se torna mesmo necessária para atender à demanda por reflexões 
qualificadas e contínuas no âmbito acadêmico e para  pautar a 
discussão de políticas, programas e projetos nessa seara. À vista disso, 
o objetivo deste simpósio é acolher os trabalhos desse GT e pô-los em 
diálogo com as  pesquisas de outros estudiosos que se dedicam ao 
mesmo escopo. Assim, são esperadas  propostas que contemplem: a) 
problematizações sobre o que se entende pela (im)possibilidade do 
ensino e da aprendizagem quando o objeto em pauta é concernente 
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ao domínio literário e, portanto, artístico; b) indagações sobre as 
inter-relações entre as dimensões éticas, estéticas e pedagógicas 
atinentes a literatura e ensino; c) revisões  bibliográficas sistemáticas 
sobre literatura e ensino; d) mapeamentos de projetos, grupos, 
linhas de pesquisa e programas de pós-graduação que se dedicam a 
literatura e ensino; e) discussões teórico-metodológicas atinentes às 
relações entre literatura ensino; f) estudos (bio)bliográficos a partir 
das contribuições de sujeitos que legaram relevantes contribuições à 
literatura e ao seu ensino, na história de microrregiões ou regiões, do 
Brasil e/ou da América Latina; g) análises comparativas e críticas de 
documentos oficiais (leis, atas, parâmetros, orientações, currículos, 
editais, matrizes de referência e avaliação, avaliações em micro e larga 
escala etc.) e/ou de documentos não oficiais (diários, depoimentos, 
cartas, memórias de leitura, fontes literárias, fotografias, cadernos 
escolares etc.) que permitam ampliar a compreensão sobre literatura 
e ensino; h) produção e sistematização de história e memória da 
escolarização e do trabalho  pedagógico com a literatura; i) pesquisas 
que correlacionem literatura, ensino e questões ligadas a sexualidade, 
gênero, classe/comunidade, raça/etnia etc.; j) discussões sobre 
as condições de produção, acesso, circulação e apropriação de 
conhecimentos e materiais de leitura literária, incluindo-se a (in)
existência em grande número de cidades  brasileiras de bibliotecas 
públicas de qualidade (o que inclui, sem dúvida, além de boas 
instalações e acervos, a valorização do trabalho de profissionais 
habilitados em  biblioteconomia e áreas correlatas); l) apresentação 
de iniciativas de ensino, pesquisa e extensão bem-sucedidas que 
estejam relacionadas à formação inicial e continuada de  professores 
de literatura; m) análise das condições de implementação e 
desdobramentos de políticas e programas como Proler, Pro-
Letramento, Profa, PNBE, por exemplo); n) estudo de incubadoras de 
novos escritores, por meio de redes constituídas por parcerias entre 
público e privado, e dos efeitos da expansão e ampla difusão das 

técnicas de massificação da produção cultural escrita; o) discussão 
sobre os efeitos, a longo prazo, da fragilidade da atividade crítica no 
que diz respeito, principalmente, aos textos destinados à infância e à 
adolescência; p) estudos das vicissitudes na cadeia produtiva do livro 
com expansão das grandes corporações mercantis em um contexto de 
mundialização das obras (incluindo as ficcionais); q) discussões sobre 
a abertura, nos últimos anos, dos mestrados profissionais em Letras 
e seu papel na produção e consolidação de um saber concernente à 
educação literária; r) análises do material  produzido e disseminado 
por meio da organização de eventos e da recente publicação de 
diversos dossiês em periódicos, em todo o País, sobre Literária e 
Ensino; s) reflexões sobre as transformações nas teorias literárias e 
educacionais, seus desdobramentos (ou não) nos documentos oficiais, 
na formação de professores e nas práticas pedagógicas; t) reflexão 
sobre implicações terminológicas de diferentes nomenclaturas 
(ensino de literatura, educação literária, formação literária), no 
contexto brasileiro e no cenário mundial; u) reflexões sobre a seleção 
de textos literários para o trabalho educativo (escolar e não escolar) e 
sua correlação com prêmios literários, com políticas públicas  para o 
livro e a leitura e com a didatização da leitura e da escrita literária. 
Palavras-chave: Literatura, Ensino, Políticas públicas, Formação de 
professores

TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 1
A quem dedicar esses livros? literatura infantil e juvenil: produção 
marginal de autores renomados

Ana Crélia Dias (UFRJ) 

Da associação brasileira de literatura comparada: um resgate a literatura 
infantil e juvenil

Josineia Sousa da Silva (UFES)
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Infância, narrativas literárias e ensino: algumas contribuições da 
perspectiva histórico-cultural

Paula Gomes de Oliveira (UnB) 

Figurações do silêncio e da infância nos contos Menina a caminho, de 
Raduan Nassar, e A menina sem palavra, de Mia Couto

Derivaldo dos Santos (UFRN) 

Escola em Drummond: aproximações temáticas e configurações da 
memória

Maria Amélia Dalvi (UFES) 

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2
Principais tendências do ensino de literatura no Brasil: abordagem 
preliminar

Benedito Antunes (UNESP-Assis) 

O conceito de ensino de literatura em periódicos brasileiros da área de 
letras

Sérgio Fabiano Annibal (UNESP-Assis) 

Paradigmas para o ensino de literatura: um estudo a partir dos 
documentos oficiais e do exame nacional do ensino médio (ENEM)

Gabriela Fernanda Cé Luft (IFRS) 

A educação literária brasileira – seus modelos e suas implicações
Oton Magno Santana dos Santos (UNEB) 

Políticas linguísticas e políticas públicas de ensino de literatura: entre a 
glosa e o ato

Anabelle Loivos Considera (UFRJ) 

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 3
As boas práticas de leitura literária, no ensino médio, do Paraná

Juliana Alves Barbosa Menezes (UNESP-Assis) 

Letras, câmera, ação! - diálogos entre literatura e mídias na escola
Mariana da Silva Lima (CEFET-Rio) 

Literatura, ensino e tecnologias digitais em diálogo com os espaços 
escolares e não escolares

Lucilo Antonio Rodrigues (UEMS) 

Música e cultura no palco do livro didático
Héber Ferreira de Souza (UFES) 

O beijo da palavrinha e Divertida mente: a leitura literária em foco
Michelle Braz Nogueira (UFAC) 

QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 4
Literatura e ensino: texto literário em sala de aula

Danglei de Castro Pereira (UnB) 

Apropriações literárias para a constituição de práticas de leitura 
interdisciplinares

Rosana Nunes Alencar (UNIR), Milena Cláudia Magalhães Santos 
Guidio (UFSB) 

Experiências, literaturas e outros universos de leitura
Angeli Rose do Nascimento (UNIRIO/CEDERJ-UFRJ) 

Ensino da poesia no nível médio: por uma abordagem comparativa
José Hélder Pinheiro Alves (UFCG) 

No centro do impasse: ler e reescrever Machado de Assis com 
estudantes do ensino médio

Carla Cristiane Martins Vianna (IFSUL) 

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 5
Singularidades e alcance das leituras literárias

Vima Lia de Rossi Martin (USP) 
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Tensões da cultura acadêmica em abordagens escolares da literatura
Maria Fernanda Alvito Pereira de Souza Oliveira (UFRJ) 

Aulas de regências e a produção de saberes sobre o ensino de literatura
Marcos Vinícius Scheffel (UFRJ) 

O que leem, escrevem, dizem e fazem os egressos do mestrado 
profissional em letras (profletras) da UFPA

Fernando Maués de Faria Júnior (UFPA) 

Etnobiografia, Literatura e o Ensino e a Aprendizagem de Línguas
Josane Silva Souza (UESC)

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 6
Perspectivas do ensino de literatura africana em língua portuguesa

Cristiane da Silva Umbelino (UnB) 

“Corpo-mulher-negra em vivência”: a (in)visibilização de autoras negras 
nos livros didáticos

Eudma Poliana Medeiros Elisbon (UFES) 

Carolina Maria de Jesus e Maria Firmina dos Reis: escritoras negras na 
sala de aula

Renato Kerly Marques Silva (Secretaria de Educação do Estado do 
Maranhão) 

Narrar o caos: o Ragnarok em tempos de ausência, um diálogo entre 
narrativas míticas na escola

Graciane Cristina Mangueira Celestino (UnB) 

A Olimpíada de Língua Portuguesa e a literatura em sala de aula - a 
representação do lugar/Ceilândia por meio da construção de narrativas 
de alunos de escolas públicas do DF

Gleiser Mateus Ferreira Valério (UnB) 

Francisco Antonio Ferreira Tito Damazo (UNITOLEDO)
Agnaldo Rodrigues da Silva (UNEMAT)

LITERATURA E OUTRAS ARTES (MúSICA, 
PINTURA, DANÇA, CINEMA, TEATRO): 
RELAÇõES INTERARTíSTICAS43

Resumo: Este simpósio é um espaço para reflexões e discussões sobre 
as relações entre a literatura e outras artes (música, pintura, dança, 
cinema, teatro). O estudo comparativo entre artes e obras literárias, 
fundado na relação interartística, tem se apresentado de forma eficaz 
quanto à capacidade de envolver e seduzir o leitor, constituindo 
o ponto inter-relacional para o diálogo entre obras literárias, na 
perspectiva da intertextualidade, bem como entre a literatura e outros 
sistemas semióticos artísticos. Afinal, já em si mesma, a complexidade 
do literário se configura envolta por camadas cuja natureza, espelhada 
por sua linguagem, suscita perceptíveis traços homológicos com 
outras linguagens artísticas. Este espaço se abre também para 
experiências de leitura literária pela ótica das artes vivenciadas no 
ensino da literatura, seja no âmbito da literatura oral, seja no âmbito 
da expressão da arte literária por meio dessas outras artes, ou nas 
homologias possíveis de serem estabelecidas entre elas, como, por 
exemplo, através da musicalização de poemas, ou ainda pelas letras 
de canções da música popular brasileira que atingem a categoria 
de poesia; seja na possível visualização da obra de arte por meio 
das artes plásticas, ou mesmo da encenação de obra literária. Este 
procedimento tem demonstrado em atividades voltadas aos estudos e 
à pesquisa o grande interesse por parte de metodologias educacionais 
contemporâneas, considerando que os diferentes se compõem no 
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todo. O propósito é tornar este espaço aberto para as pesquisas 
que propendam à investigação das mais diversas e sutis relações 
entre a literatura e as outras artes, dando, assim, mais visibilidade às 
múltiplas possibilidades dessa instigante atividade de pesquisa.   É 
público e notório, nos dias de hoje, o avanço do conhecimento por 
meio da inter-relação entre as mais diversas áreas das ciências e, por 
conseguinte, das artes. É consensual também o entendimento de 
que não se pode perder de vista que as coisas, os seres são um todo, 
de cuja relação integrada e interacional depende a plenitude de sua 
existência. Nesse sentido é que se pode afirmar que as mais diversas 
manifestações artísticas, guardadas suas especificidades, permitem-
se dialogicidades múltiplas consubstanciadas em proximidades e 
diferenças. Aproximam-se pelo fato de que, dentre outros, todas elas 
têm o estético como primeira plana. Este é o dínamo de seus fazeres. 
Move-as o belo como fator e resultado de uma expressão que, sem 
obliterar a realidade, constrói – e com ela simultaneamente se constrói 
– uma linguagem elevada à categoria do inusitado, do singular, em 
que a ética e a moral se estabelecem sob o primado do estético. O 
olhar arguto do artista faz-se pelo viés da percepção desautomatizada. 
Suas inquietações e inconformismos, instigados por fina sensibilidade 
e visão crítica do mundo em que se inserem, fazem-no criar a obra 
de arte, cuja dimensão poética não se alinha com este seu universo 
e tampouco dele se desaliena. Ao contrário, configura-se como uma 
realidade, cuja beleza consiste na confluência da capacidade de 
emocionar, sensibilizar, ao mesmo tempo em que confronta. Este 
procedimento, reitere-se, é particular e comum a todas as artes. E sua 
comparação, tomando cada uma com sua forma e linguagem, pode 
conduzir à consecução de realidades e visões daí resultantes, mas 
com percepções também diferentes. Assim é que suas diferenças, em 
razão de suas peculiaridades, permitem olhares múltiplos muitas vezes 
sobre os mesmos temas, possibilitando leituras diversas e pertinentes. 
Compará-las, confrontá-las, sem dúvida, abrem para dimensões de 

sentido, ampliando o campo de análise, interpretação e compreensão 
da realidade. A esse respeito, em sua clássica Obra Aberta, Umberto 
Eco diz que “Das estruturas que se movem até aquelas em que nós 
nos movemos, as poéticas contemporâneas nos propõem uma gama 
de formas que apelam à mobilidade das perspectivas, à multíplice 
variedade das interpretações. Mas vimos também que nenhuma obra 
de arte é realmente “fechada”, pois cada uma delas congloba, em sua 
definitude exterior, uma infinidade de leituras possíveis.” (Eco, 1969). 
Portanto, é pautando-se nessas reflexões que este simpósio propõe-
se a dar continuidade a um trabalho de pesquisa iniciado em 2007, 
quando da sua primeira proposição, e pelos simpósios seguintes dos 
congressos da Abralic de 2008, 2010, 2013 e 2015 e, há pouco, em 
setembro de 2016, aqui, na Uerj, no XV Encontro deste congresso, 
cujos resultados podem ser observados em publicações, troca de 
experiências e participação de pesquisadores em grupos de pesquisa 
em diversos centros acadêmicos, enriquecendo a amplitude do 
conhecimento da Literatura Comparada 
Palavras-chave: Literatura, Outras artes, Relações interastísticas

TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
Imagética Cinemática em Chico Buarque de Holanda

Bento Matias Gonzaga Filho (UNEMAT) 

“I stay alive to try that looke: Berthe Morisot pelos olhos de Anne 
Waldman

Paula Luersen (UFRS) 

“O violino” de Luiz Vilela: uma relação interartes
Aline Carrijo de Oliveira (UFU) 

2 + 2 = 5: As equações de George Orwell na linguagem pop do Radiohead
Lauro Iglesias Quadrado (UFRS) 
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Teatro e cinema: uma análise da adaptação de Nossa vida não vale um 
Chevrolet de Mário Bortoloto

Gracy Kely Nonato Ruiz (UFMS) 

Panis et Circencis: um manifesto literário/ musical
Joceane Lopes Araújo (UEFS) 

TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 2
A aventura do fotógrafo que queria superar Manet

Annateresa Fabris (USP) 

A literatura e as artes como provedoras de uma proposição dialética
Jacy Cristina Antunes de Queiroz Gonçalves (PUC-GO)

A harmonia da composição: interseções entre música e literatura na 
ficção antuniana

Mariana Andrade da Cruz (UFF) 

A metaficção no romance Budapeste de Chico Buarque e na peça Seis 
personagens à procura de um autor de Luigi Pirandello

Janio Davila de Oliveira (UFSM) 

Sobrevida da personagem Capitu: refiguração em minissérie
Clarice Gomes Clarindo Rodrigues (UNEMAT) 

Vozes múltiplas na canção de Itamar Assumpção
Bruno César Ribeiro Barbosa (UFAL) 

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
A passagem do eu ao outro: relação entre a primeira e a terceira pessoa 
no cinema de Nani Moretti

Gabriela Kvacek Betella (UNESP-Assis) 

A poética modulada em Georg Trakl e Edvard Munch
Aguinaldo José Gonçalves (UNESP/PUC-GO) 

A tradução intersemiótica do poema The Tiger de William Blake na obra 
Wachmen de Allan Moore

Suellen Cordovil da Silva (UFSM) 

Animal Farm: um olhar interartístico entre literatura e cinema
Thainá Aparecida Ramos de Oliveira (UNEMAT) 

Relações entre literatura e imagem no conto O senhor marquês de 
Geraldo França Lima

Ivan Marcos Ribeiro (UFU) 

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 4
As descrições picturais de Nana (1880) de Émile Zola e a estética 
impressionista de Edouard Monet; interdiscurso e trajetórias

Tainá da Silva Moura Carvalho (UFRJ) 

Borges e Xul: um eixo de inumeráveis relações
Lia Leite Santos (UFC) 

Cinefilia e dramaturgia na obra de Nelson Rodrigues
Janeide Maia Campelo (UFRN) 

Da literatura ao cinema de animação: O velho e o mar de Ernesto 
Hemingway adaptado por Aleksander Petrov

Francisca Maria de Figuerêdo Lima (UESPI) 

Reflexões sobre a humanização do herói em desonra de J. M. Coetzee: o 
corpo, o choque cultural e o mito trágico

Bruna Marcelo Freitas (UNEMAT) 

Inventar uma pele para tudo: entre Mira Schendel e Nuno Ramos
Marcella Assis de Moraes (UFRJ) 

QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 5
Da literatura para o teatro: vetores de compreensão da realidade

Júnio César Batista de Souza (UnB) 
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Do quadrado ao círculo: projetos de máquinas de leitura das narrativas 
de Julio Cortázar e Amilcar Bettega

Adriana de Borges Gomes (UNEB), Mike Sam Chagas (UFBA) 

Ekphrasis e contemporaneidade
Izabella Borges de Abreu Gomes (Université Sorbonne-Nouvelle) 

Ekphrasis na poética contemporânea: reflexões e análise na poesia de 
Santiago Villela Marques

Iouchabel Sarratchara de Fatima Falcão (UFMT) 

Processos interartes e intermidiáticos em fotolivros brasileiros
Ana Paula Vitorio da Costa (PUC-Rio) 

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 6
Encruzilhadas, aporias, iluminações do letrista Capinam

Roberto José Bozzetti Navarro (UFRRJ) 

Entre referências, personagens e estrelas: relações interartísticas na 
obra A hora da estrela

Luciana Freesz (UFJF) 

Esaú e Jacó e Dois irmãos
Francisco Antonio Ferreira Tito Damazo (Centro Universitário Toledo) 

Espectro da traição em A mulher sem pecado de Nelson Rodrigues
Claudiomar Pedro da Silva (UNEMAT) 

Pintescrituras e a ficção de M(eu) Corpo: Memória, Imagem, Significação
Marco Antônio Vieira (UnB) 

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 7
Infâncias sem nome: aproximações e distanciamentos entre os 
narradores de Neil Gaiman nos gêneros romance e graphic novel

Kleber Kurowsky (UFSM) 

Interdiscurso pictórico e naturalismo em Camille Lamonnier
Rubens Vinícius Marinho Pedrosa (UFRJ) 

Literatura e teatro épico: os efeitos de distanciamento em Aná, Zé e os 
escravos

Sidnei Boz (UNEMAT) 

Narrativa homérica e escultura na Grécia clássica: origens do diálogo 
entre arte e literatura

Joseana Geaquinto Paganine (UnB) 

Os pescadores no imaginário artístico de Dorival Caymmi e Jorge 
Medauar

Luana Isabel Silva de Assis (UESC) 

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 8
O caderno rosa de Lori Lambi: a narrativa propulsora do desejo e do prazer

Alessandra Maria Silva (PUC-GO)

O olhar semiológico da Modernidade: Poe, Constantin, Guys e 
Baudelaire

Paulo Victor Ferreira Rodrigues (PUC-GO)

O processo inventivo de Julio Cortázar e sua relação com a pintura
Jeovana José de Souza (PUC-GO)

O teatro brasileiro produzido em Mato Grosso – História e memória em 
Padre Pombo e Israel Figueiredo

Agnaldo Rodrigues da Silva (UNEMAT) 

O traço de tinta, o quadro e a narrativa: ‘Rosshald’ de Hermann Hesse e 
‘Água viva’ de Clarice Lispector

Victor Hugo Pereira de Oliveira (UnB) 
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hermano de França Rodrigues (UFPB)
Aristóteles de Almeida Lacerda Neto (IFMA)

LITERATURA E PSICANáLISE: CORPOS 
VAzIOS NOS ESCOMBROS DA MELANCOLIA44

Resumo: Com o texto Luto e Melancolia [1917 (1915)], Sigmund Freud 
confere ao mundo uma teorização seminal, ainda hoje referência para 
a clínica e para a cultura, sobre os enigmas de uma das expressões mais 
radicais e autênticas da dor de existir, do padecimento proveniente 
de nosso desamparo primordial, de nossa insuficiência constitutiva. 
Nas sinuosidades da melancolia, habitam perdas alheias à consciência, 
angústias de aniquilamento, impulsos flageladores do próprio desejo. O 
eu melancólico transborda-se, arruína-se, deflete a agressividade para 
si mesmo, para quem odeia, para quem, em delírio, confunde-se com o 
algoz. Mune-se das mais arcaicas defesas e, num ritual inconsciente de 
antropofagia, em defesa de si mesmo, sorve o objeto amado, perdido, 
para sempre, em um tempo e espaço que lhe escapam à razão. Ao 
contrário do sujeito enlutado, cujas memórias ao amante ausente vão, 
aos poucos, perdendo seu investimento libidinal, o que consente ao Ego 
retomar sua busca por novas ligações afetivas, o melancólico soçobra o 
tempo, desliga-se dele e de tudo aquilo que poderia separá-lo do ente 
que, por um tempo, preservou-lhe a vida. Sem cair em paradoxismos, 
subsiste na ameaça de sua própria existência, premido entre a instância 
mnemônica do passado e a miragem letífera de um futuro, num espaço 
alucinatório de um instante fustigador, incerto e inconsistente. Quiçá 
resida, no caráter dobradiço do presente, o apreço do melancólico pelo 
outrora, seu apelo à transitoriedade, seus arroubos destrutivos frente 
aos fios da esperança, tão frágeis desde a origem. Como projeção, o 
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futuro acede ao lugar da dúvida, do incógnito e, por que não dizer, 
da morte. Constitui uma construção espectral necessária porquanto 
instaura possibilidades de realização do desejo. Sob a orientação desse 
fantasma, percorremos os mais oblíquos caminhos, a fim de impender à 
promessa do gozo absoluto (anseio continuamente fadado ao malogro). 
O artifício – longe de representar um fracasso – assegura-nos suportar 
as falhas da vida, tão latentes e recrudescidas à percepção melancólica, 
da qual decorre um registro niilista do futuro. O porvir adquire, na 
arquitetura do desabamento psíquico, traços persecutórios. Daí, as 
distintas tentativas de ignorá-lo, o gesto de vilipendiá-lo a favor da 
adesão ao Outro, deslocado, entrementes, para dentro de si, a salvo 
dos efeitos mortíferos do tempo póstero. Tal contextura aparece, com 
constância, nas letras literárias, arte hábil em tecer, em profusões 
de linguagens, os movimentos inconscientes do espírito humano. A 
submissão à palavra é a mais singela disposição ao engano, a mais suave 
expressão da falta. O engenho literário ludibria o próprio artífice que, 
perdendo-se nos labirintos das cadeias significantes, regula e mantém, 
em desequilíbrio, o compasso do desejo. Orquestrados pela melancolia, 
os signos artísticos passam a contornar a desordem pulsional, num 
empreendimento defensivo do Eu para evitar, numa fuga onipotente 
à escrita, o colapso completo de si mesmo. O labor estético lança 
sobre as fraturas do self uma quase imperceptível camada de verniz, 
sensível em encobrir os sulcos ocasionados pelo agir desobjetalizante 
de Thanatos, destinado a expurgar e a extinguir aquilo que se tornou 
intolerável. Se a letra falha (e ela sempre naufraga e, por consequência, 
alçamos ao campo da insatisfação estruturante), as pulsões respondem, 
introduzindo, na elasticidade do significante, objetos relacionados às 
experiências primevas de satisfação. Fantasias orais, escópicas, anais 
ou fálicas ressurgem, de maneira a atribuir sentido à indispensável 
frustração do homem, sentenciado, desde o nascimento, a vagar errante 
à procura de um objeto e de um status há muito perdidos. O uso da 
palavra, ao render-se às flutuações do símbolo, subtrai o gozo e dá 

contorno aos apelos e demandas ao Outro. Sua incompletude funda 
a condição desejante do sujeito, a qual reivindica a presença de um 
eleito, alvo de amor e gratidão ao suprir as exigências do Ego, assim 
como depositário de ódio e agressividade, quando desencadeador de 
privações. Essa ambivalência integra o curso natural da vida e concorre 
para os acidentes imperiosos da alma que marcam a singularidade do 
sujeito na cultura. Na qualidade de acontecimento subjetivo, o trajeto 
está longe de configurar um mandamento imposto a todos e, portanto, 
extravios são habilidosamente desenhados. A melancolia é, pois, um 
roteiro transviado, seguido por aquele que, na aurora dos tempos, 
teve seu pedido de autonomia e reconhecimento negado, ignorado, 
esquecido. Resulta, dessas considerações, a proposta deste Simpósio 
Temático: congregar pesquisas (concluídas ou em andamento) que, 
numa interlocução entre literatura e psicanálise, busquem analisar as 
dimensões representativas da melancolia, de modo a compreender as 
imagens e os discursos que a cercam, bem como as configurações que 
assumem em determinado momento da história social e literária. Com 
vistas a enriquecer o debate e as discussões, as investigações podem 
debruçar-se sobre a poesia, o conto, o romance, a carta, a narrativa de 
viagem, entre outros gêneros.  
Palavras-Chave: Literatura; Melancolia; Desejo.
Referências:
BERLINK, Luciana Chauí. Melancolia – rastros de dor e de perda. São 
Paulo: Humanitas, 2008.
FREUD, SIGMUND. Luto e melancolia. In: Obras Completas, V. XIV. Rio de 
Janeiro: Imago, 1976. 
KEHL, Maria Rita. O tempo e o cão – a atualidade das depressões. São 
Paulo: Boitempo, 2009. 
KRISTEVA, Julia. Sol negro – depressão e melancolia. Rio de Janeiro, 
Rocco, 1989. SCLIAR, Moacyr. Saturno nos trópicos – a melancolia 
europeia chega ao Brasil. São Paulo: Cia das Letras, 2003.
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TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
A representação da melancolia no romance Simpatia pelo Demônio (2016)

Wagner Coriolano de Abreu (Universidade de Caxias do Sul) 

A melancolia e a dor em Emily L., de Marguerite Duras
Maria Cristina Vianna Kuntz (USP) 

A melancolia como identidade em Jean Rhys.
Juliana Pimenta Attie (UNIFAP) 

Miguilim: lirismo e sublimação
Mayara de Andrade Calqui (USP) 

Os limiares da melancolia: paradoxos da identificação e seus destinos
Lívia Santiago Moreira (UNICAMP) 

Sexualidade senil: a melancolia do corpo em contos clariceanos.
Elisabete Ferraz Sanches (USP) 

Um mundo de silêncio e melancolia ou O lustre, de Clarice Lispector
Mariângela Alonso (USP)

Experiências melancólicas – perambulando por ruas, janela e palavras
Carlos Augusto Magalhães (UNEB)

TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 2
“Por que Deus permite que as mães vão-se embora?”. Mãe e filho, a dor 
da separação

Genilda Azerêdo (UFPB) 

Eu (não) estou aqui: a recomposição da humanidade a partir dos 
escombros da melancolia em A Lista (2014), de Jennifer Tremblay

Edvânea Maria da Silva (IFPE) 

O amanhecer interior e as frestas de consciência de Mari em Após o 
Anoitecer, de Haruki Murakami

Cacio José Ferreira (UnB) 

Hatoum: trânsitos e neuroses entre Machado e Cortázar
Cristiane de Mesquita Alves (UNAMA) 

Psicologia do Subsolo
Vinicius Schröder Senna (UERJ) 

O nome das personagens e a atuação melancólica no enredo da obra 
O arrebatamento de Lol V Stein, de Marguerite Duras: uma reflexão a 
partir de Lacan.

Paulo Eduardo Oliveira Santos (UEMA) 

Aqui estou eu diante do espelho: o enfrentamento de si na escrita íntima 
de Lúcio Cardoso.

Rafael Batista de Sousa (UnB) 

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
A melancolia dos corpos vazios e sua relação com o espaço ficcional: um 
estudo da personagem autraniana Rosalina, de Ópera dos Mortos

Helena Maria de Souza Costa Arruda (UFRJ) 

Morte e vida e a outra vida em Morreste-me, de José Luís Peixoto.
Ivanete França Galvão de Carvalho (UERJ) 

S. Bernardo como autobiografia melancólica
Carlisson Morais de Oliveira (UFPB) 

O inconsciente atrás da porta: a psicanálise na obra de Haroldo Maranhão.
Aiana Cristina Pantoja de Oliveira (UFPA) 

O trem que já partiu: perda, vazio e melancolia em contos de Clarice 
Lispector e Virgínia Woolf.

Lucas de Aguiar Cavalcanti (UFRJ) 

Uma mulher à margem: fragmentação e melancolia em Lucíola, de José 
de Alencar.

Elisangela Marcos Sedlmaier (UFPB) 

Adolescência à luz da psicanálise e da literatura por meio da escrita de 
diários.

Rosilene Félix Mamedes (UFPB) 
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QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 4
Poesia e Cinema: contorções da melancolia em Hiroshima, Meu amor

Amanda Ramalho de Freitas Brito (UFPB), Maria Genecleide Dias de 
Souza (UFPB)

A sobrevivência além da melancolia: o sinthoma diante da guerra em 
L’Analphabète, de Agota Kristof

Nyeberth Emanuel Pereira dos Santos (UFCG)

Vazios e melancolia marcados no corpo feminino: o conto Amor, de 
Clarice Lispector

Jhonatan Leal da Costa (UFPB)

Quando o desejo (não) bate à porta: subjetividades territorializadas pela 
melancolia

Angeli Raquel Raposo Lucena de Farias (UFPB)

Laços amorosos, corpos mutilados: o véu perverso do desamparo.
Sílvio Tony Santos de Oliveira (UFPB)

Esquecimento e lembrança: o amor em tempos sombrios.
Hermano de França Rodrigues (UFPB)

Entre a pena e a tinta: delineamentos melancólicos em Memórias 
póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis.

Aristóteles de Almeida Lacerda Neto (IFMA), Janilson Silva dos Santos 
(IFMA)

QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 5
Afetos náufragos: rupturas homoeróticas e elaborações psíquicas.

Fábio Gustavo Romero Simeão (UFPB)

As representações dos super-heróis nas histórias em quadrinhos: 
reflexão sobre as masculinidades.

Thiago Guilherme Calixto (UFPB)

A precarização do corpo feminino em Clara dos Anjos, de Lima Barreto: 
percursos da violência e do desamparo.

Rafael Venâncio (UFPB)

A (des)ordem de Édipo: a dinâmica incestual em Dois Irmãos, de Milton 
Hatoum

Jeane Lima Aragão (UFPB)

Amar sem o outro: a economia subversiva do fetiche.
Juliana Andréa Cirino da Silva (UFPB)

Memórias da alma: subjetividades vívidas, tempo em crise.
Widigiane Pereira dos Santos Fernandes (UFPB)

Resignações do desejo: quando a morte acolhe o amante.
Tâmara Duarte de Medeiros (UFPB)
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45
ANDRÉA SIRIhAL WERKEMA (UERJ)

MARIA JULIANA gAMBOgI TEIXEIRA (UFMg)

LITERATURA E REVOLUÇãO

Resumo: Comecemos por citar o famoso fragmento A216, de Friedrich 
Schlegel: “A Revolução Francesa, a doutrina-da-ciência de Fichte e o 
Meister de Goethe são as maiores tendências da época. Alguém que 
se choca com essa combinação, alguém ao qual nenhuma revolução 
pode parecer importante, a não ser que seja ruidosa e material, alguém 
assim ainda não se alçou ao alto e amplo ponto de vista da história da 
humanidade. Mesmo em nossas pobres histórias da civilização, que 
no mais das vezes se assemelham a uma compilação de variantes, 
acompanhadas de comentário contínuo, a um texto clássico que se 
perdeu, alguns livrinhos, nos quais na época a plebe barulhenta não 
prestou muita atenção, desempenham um papel maior do que tudo o 
que esta produziu” (SCHLEGEL, 1997, p. 83). O aforisma bombástico do 
primeiro-romântico Schlegel anuncia um novo modo de organizar as 
matérias do saber, entenda-se aqui a história, a filosofia, a literatura. 
Mas pensemos em seu lado prático, sua facticidade, e não apenas nos 
grandes corpos teóricos ali representados: Schlegel alude a eventos 
revolucionários que criam tendências em sua época. Ora, a revolução 
vem tanto das armas e do povo na rua quanto dos livros, dir-se-ia: 
resta-nos observar neste fenômeno o seu vir a ser. O Romantismo 
em si, enquanto movimento revolucionário de quebra com a noção 
primeira de mimese, nos ensina uma lição fundamental para todas 
as (pós-)modernidades, que consistiria na ruptura permanente, o 
que não exclui, atenção, o trabalho com a matéria-prima da tradição 
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enquanto essa for transformável. Portanto, toda e qualquer revolução 
se alicerça fortemente na história, contra a qual, não obstante, investe 
e a qual quebra e estilhaça, na medida em que reinaugura parâmetros, 
refunda, começa um novo mundo. Poder-se-ia dizer de um grande 
livro, e já se disse, que ele reinventa o mundo: pensemos aí também 
em termos de linguagem, de corporeidade do verbo, de quebra 
com as continuidades frasais. Numa ponta da tradição está, é claro, 
a obra revolucionária; o que importa notar é que, quer se trabalhe 
com uma noção de continuum, quer se imaginem ciclos de retorno, a 
revolução é em si um voltar-se sobre si mesmo, que permite ao gesto 
revolucionário o encontro com o arcaico, o antigo, o redescoberto. 
Assim também nas artes se renova muitas vezes pelo caminho do 
primitivo, a exemplo das grandes vanguardas que abriram o século 
XX, ou dos gritos selvagens do povo que ecoaram nas ruas das cidades 
incendiadas – contra a civilização, para construir uma nova civilização. 
Se é possível pensar em revoluções – e em suas representações – na 
literatura, é necessário também lembrar que toda revolução traz em 
seu bojo, além da criação de um novo mundo, a destruição de muito 
daquilo que a tornou possível. Corremos o risco, no entanto, de chegar 
a uma concepção muito linear de revolução: há uma origem, há 
evolução, há uma grande ruptura, há novo começo, e assim seguimos. 
Mas não façamos tão pouco nem dos grandes movimentos sísmicos 
que abalaram a história da humanidade e que mereceram tal nome 
– revolução –, nem das grandes obras de arte que por analogia assim 
foram denominadas. É de Danton, na peça que leva o nome de sua 
morte, a frase famosa: “a Revolução é como Saturno, ela devora seus 
próprios filhos” (BÜCHNER, 2004, p. 101). E devoração, no âmbito 
da arte, é assegurar vida, é transformação, e é, paradoxalmente, 
assegurar um lugar na tradição, seja essa feita agora de lacunas e 
rupturas, marca de uma já longa modernidade, seja a que não se deixa 
apreender ou descrever e que ainda chamamos, talvez por falta de 
nome melhor, de pós-modernidade. Assim, morte não é apagamento, 

a não ser que a história da arte assim o resolva – mas não seria este 
outro movimento alheio, ou no mínimo paralelo ao movimento da 
revolução? Desta forma também se faz na literatura, e alguns dos 
grandes livros ditos revolucionários o são antes por sua amarração 
forte de dados temporais diversos do que apenas pela quebra pura 
e simples com uma dada tradição literária. Assim o Ulysses de James 
Joyce traz em seu nome a inscrição da releitura, e sua odisseia é tanto 
mais uma revolução se a pensarmos em contraste com toda a literatura 
ocidental lida em suas páginas, em língua nova e velha, em reinvenção 
vertiginosa, em caminhada incessante nas ruas de uma cidade literária. 
Um exemplo que vale por mil: outras obras viriam aqui tomar esse 
lugar, mas que se imagine e que se discuta o tema, passando pela 
filosofia, pela história, para se chegar ao literário. É o que propomos 
no presente simpósio, para o qual convidamos todos aqueles que 
quiserem discutir as fortes relações entre literatura e revolução. 
Palavras-chave: Literatura, Revolução, Forma, Tradição

TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 1
Do método e do espírito da revolução historiográfica micheletiana: parte II

Maria Juliana Gambogi Teixeira (UFMG)

A defesa do romance no “Ensaio sobre as ficções” de Madame de Staël
Luiza Duarte Caetano (UFMG)

Pelo direito de desobedecer e de resistir: análise de Le Silence de la mer, 
novela de Vercors

Janaína Pinto Soares (UFRGS)

Texto em guerra: Viagem ao fim da noite, de Louis-Ferdinand Céline
Leonardo Francisco Soares (UFU)

Lukács e Rancière: O “monstro naturalista”: narrar ou descrever 
Haroldo Ceravolo Sereza (USP)
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QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 2
Destino e temporalidade da revolução: Benjamin e Büchner

Rodrigo Octávio Águeda Bandeira Cardoso (UNICAMP)

Joyce, Beckett, e a racionalidade da forma no modernismo literário
Raquel Patriota da Silva (UNICAMP)

El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura
Máximo Heleno Rodrigues Lustosa da Costa (UFF)

En octubre no hay milagros e o tema da violência revolucionária
Diego Freitas Garcia (FURG)

Revolução Russa e literatura soviética: paradoxos de um projeto unificador
Denise Regina de Sales  (UFRGS)

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 3
Da circunstância brasileira de Ressurreição: bela, recatada e do lar

Vagner Leite Rangel (UERJ)

Resistência e militância em Lima Barreto: uma leitura de Vida e morte de 
M. J. Gonzaga de Sá

Manoel Freire Rodrigues (UERN)

ABC do Negro em Jorge Amado: Jubiabá e o Romance de 30
Bianca Brignoni (UnB)

Realismo e feminismo em Lucia Miguel Pereira: “gente e coisas” em surdina
Adriana de Fátima Barbosa Araújo (UnB)

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 4
Forma problemática na obra de Álvares de Azevedo

Andréa Sirihal Werkema (UERJ)

Teatro como revolução: algumas considerações sobre a dramaturgia de 
Augusto Boal e José Mena Abrantes

Ana Maria Lange Gomes (UNESP-Assis)

Literatura e resistência na poesia de Pedro Casaldáliga e Agostinho Neto
Edson Flávio Santos (UNEMAT)

O engajamento na arte e na literatura: relações entre o estético e o 
político

Rhegysmere Myrian Rondon Alves (UFMT)
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Carlos Augusto Nascimento Sarmento-Pantoja (UFPA)
Marcelo Paiva de Souza (UFPR)
Wilberth Salgueiro (UFES)

LITERATURA E TESTEMUNhO: TEORIAS, 
LIMITES, EXEMPLOS46

Resumo: Contemporaneamente, a noção de testemunho vincula-
se à chamada “literatura do Holocausto”, como a narrativa de Primo 
Levi e a poesia de Paul Celan, por exemplo, mas também à literatura 
eslava – polonesa e russa, em especial – sobre o Gulag, como as obras 
de Gustaw Herling-Grudziński e Varlam Chalamov, entre outros (cujo 
antecedente histórico mais próximo é constituído pelas obras literárias 
oitocentistas versando sobre as penas dos condenados à Sibéria). Na 
América Latina, destaca-se um amplo e variado conjunto de textos 
votados à memória e à denúncia de fatos reveladores do viés autoritário, 
discriminatório e excludente de nossas sociedades, abrangendo desde 
Graciliano Ramos e Rigoberta Menchú a Ferréz, desde Miguel Barnet 
e Paulo Lins aos Racionais MC’s. A proposta do simpósio é estudar 
as relações entre literatura e testemunho, a partir de alguns traços e 
textos que caracterizam este “gênero”, como, por exemplo: registro em 
primeira pessoa; compromisso com a verdade e a lembrança; desejo 
de justiça; vontade de resistência; valor ético sobre o valor estético; 
representação de um evento coletivo; forte presença do trauma; 
sintomas de ressentimento; vínculo estreito com a história; condição 
de minoridade etc. A ideia é, portanto, “manter um conceito aberto 
da noção de testemunha: não só aquele que viveu um ‘martírio’ pode 
testemunhar” (SELIGMANN-SILVA, Márcio. Apresentação da questão. 
História, memória, literatura: o testemunho na era das catástrofes. 
Org.: Márcio Seligmann-Silva. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2003, 
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p. 48), entendendo, assim, que “testemunha também seria aquele que 
não vai embora, que consegue ouvir a narração insuportável do outro 
e que aceita que suas palavras levem adiante, como num revezamento, 
a história do outro” (GAGNEBIN, Jeanne Marie. Memória, história, 
testemunho. Lembrar escrever esquecer. São Paulo: Ed. 34, 2006, p. 57). 
Pensar o que há de testemunho na literatura significa, a um só tempo, 
pensar as intrincadíssimas teias entre verdade e ficção, entre ética e 
estética, entre história e forma. Percebe-se que a avassaladora existência 
da “literatura de testemunho”, na sua salutar diversidade conceitual, 
promove um inevitável abalo na noção de cânone e de valor literário, 
além de alterar o quadro dos agentes ou produtores de literatura: 
textos e registros de presos, torturados, crianças de rua, favelados, 
empregados domésticos, prostitutas, sem-teto, índios, enfim, todo 
um grupo “subalterno” que agora depõe e se expõe não só em nome 
próprio, mas também em nome de muitos. Nesse sentido, é preciso 
destacar que “o estudo do testemunho articula estética e ética como 
campos indissociáveis de pensamento. O problema do valor do texto, 
da relevância da escrita, não se insere em um campo de autonomia da 
arte, mas é lançado no âmbito abrangente da discussão de direitos civis, 
em que a escrita é vista como enunciação posicionada em um campo 
social marcado por conflitos, em que a imagem da alteridade pode ser 
constantemente colocada em questão” (GINZBURG, Jaime. Linguagem 
e trauma na escrita do testemunho. Crítica em tempos de violência. 
São Paulo: Edusp, Fapesp, 2012, p. 52). Seja na versão iniludivelmente 
dramática da experiência da Shoah e de outros genocídios, que geraram 
um conjunto de textos rubricados como “literatura de testemunho”, seja 
na versão lírica ou romanesca por vezes mais “suavizada” da experiência 
cotidiana da violência no Brasil e no mundo, temos um elemento 
absurdamente comum: a ação do homem contra o homem. O Simpósio 
pretende reunir, em suma, pesquisadores e interessados na problemática 
do testemunho e suas relações com o literário, apresentando [a] 
estudos teóricos que discutam os limites e as confluências entre estes 

discursos (o literário, tradicionalmente ligado à estética; e o testemunho, 
produzido a partir de um propósito ético) e mormente [b] estudos que 
analisem obras específicas que exemplifiquem tais relações – quer obras 
já consagradas nesta perspectiva do testemunho, quer obras menos 
conhecidas ou mesmo não analisadas à luz do paradigma testemunhal. 
No XII Congresso Internacional da Abralic, ocorrido em 2011 em Curitiba, 
este Simpósio teve uma primeira edição; no XIII Congresso, em 2013, em 
Campina Grande, ocorreu uma segunda edição; e em 2015, em Belém, a 
terceira. Nestes encontros, além de questões eminentemente teóricas, 
o debate envolveu nomes como Alan Pauls, Alex Polari, Ana Maria 
Gonçalves, Art Spiegelman, Ayaan Hirsi Ali, Bernardo Kucinski, Cacaso, 
Caio Fernando Abreu, Carlo Levi, Carolina Maria de Jesus, Charlotte 
Delbo, Chico Buarque, Czesław Miłosz, Ferréz, Deborah K. Goldemberg, 
Elie Wiesel, Ferréz, Gonçalo M. Tavares, Graciliano Ramos, Guimarães 
Rosa, Lara de Lemos, Lídia Tchukóvskaia, Lima Barreto, Luis Fernando 
Verissimo, Luiz Alberto Mendes, Miguel Torga, Miron Białoszewski, 
Paulo Ferraz, Paulo Leminski, Paulo Lins, Primo Levi, Renato Tapajós, 
Ricardo Piglia, Ruth Klüger, Sérgio Sampaio, Tereza Albues, Ungulani Ba 
Ka, Vasco Pratolini, Władysław Szlengel e W. G. Sebald. A ideia é, agora, 
estender o debate, seja em relação a estes nomes, como, naturalmente, 
incorporar outros autores e textos em que o problema da literatura e do 
testemunho se deixe perquirir. 
Palavras-chave: Literatura e testemunho, Literatura do Holocausto, 
Zeugnis, testimonio, testemunho, Gulag e testemunho

TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 1
Entre o passado totalitário e o devir esperançado do tempo: relatos 
sobre a Shoah

Ubiratan Machado Pinto (UFRJ)
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Celan e memória por Różewicz
Hugo Simões (UFPR)

Perspectivas de um drama: Wielkanoc (Páscoa), de Stefan Otwinowski
Marcelo Paiva de Souza (UFPR)

Epidemia e extermínio em Pierre Seel e Reinaldo Arenas a partir de uma 
leitura de Paul Ricoeur

Guido Vieira Arosa (UFRJ), João Camillo Barros de Oliveira Penna 
(UFRJ)

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2
Chocolates e câmaras de gás: reflexões sobre a história das vítimas

Arturo Gouveia de Araújo (UFPB)

A guerra não tem rosto de mulher: o silenciamento do testemunho 
feminino

Thayza Alves Matos (UnB), Émile Cardoso Andrade (UEG)

A poética da esperança em Czesław Miłosz - hipóteses de leitura da 
poesia de Czesław Miłosz à luz d’O testemunho da poesia

Rondinelly Gomes Medeiros (UFPR)

A palavra, a resistência e os Poemas do povo da noite: o testemunho em 
Pedro Tierra

Viviane Cristina Oliveira (UFMG)

Metade cara, metade máscara: uma escrita-testemunho tecida entre os 
fios da memória 

Elizabeth Gonzaga de Lima (UNEB), Milena Costa Pinto (UNEB)

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 3
A cidade reescrita: literatura e ditadura na chave do testemunho

Augusto Sarmento-Pantoja (UFPA)

Memórias do cárcere: o testemunho em Memórias de um sobrevivente 
e Às cegas, de Luiz Alberto Mendes

Patrini Viero Ferreira (UFSM)

Testemunho e exílio em Inventário de Elisa Lispector
Patrícia Lopes da Silva (UFU)

Violência urbana como experiência coletiva e como arte em Manual 
prático do ódio, de Ferréz

Rhegysmere Myrian Rondon Alves (UFMT)

Memórias de despejos: testemunhos e recordações em cenários de 
remoção forçada

Taís Freire de Andrade Clark (PUC-MG)

QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 4
Literatura e outras linguagens: exemplo do testemunho de pixadores em 
João Pessoa/PB

Thiago da Silveira Cunha (UFPB)

Testemunhos da violência: o rimar a realidade dos Racionais MC’s
Alan Osmo (UNICAMP)

Racismo e pobreza em poemas de Ricardo Aleixo e Elisa Lucinda: leitura 
de “Rondó da ronda noturna” (2002) e “Zumbi saldo” (1995)

Wilberth Salgueiro (UFES)

Coleção Tramas Urbanas: uma perspectiva dialógica e testemunhal
Maíra Silva da Fonseca Ramos (UnB), Anderson Luís Nunes da Mata 
(UnB)

Sérgio Sampaio ou traços de uma mônada danificada
Jorge Luis Verly Barbosa (UFES)
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SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 5
Outras faces das (mesmas) lutas: formas (recentes) do testimonio no 
Brasil

Tânia Maria Pereira Sarmento-Pantoja (UFPA)

A perspectivação do narrador-testemunha na configuração da verdade 
em Chapada da Palma Roxa de Tereza Albues

Paula Simone Fernandes Esteves (UNEMAT)

Os sentidos do testemunho em João Antônio e na literatura periférica: 
confluências e divergências

Júlio Cezar Bastoni da Silva (UFSCAR)

Días y noches de amor y de guerra de Eduardo Galeano: considerações 
sobre literatura testemunhal na América Latina

Liana Márcia Gonçalves Mafra (IFMA)

A questão do testemunho indireto em Guimarães Rosa
Sílvio Augusto de Oliveira Holanda (UFPA)

Silvana Maria Pantoja dos Santos (UESPI/UEMA)
Carlos André Pinheiro (UFPI)
José henrique de Paula Borralho (UEMA)

LITERATURA, ESPAÇO E MEMóRIA: 
CONEXõES POSSíVEIS47

Resumo: O Simpósio tem por finalidade abordar as relações entre 
espaço e memória e suas interfaces com a literatura, com o intuito 
de fomentar discussões que contribuam para ampliar as reflexões 
acerca da proposta. Pensar o espaço implica estabelecer relações de 
um ser ou coisa a um conjunto de indicações, que nada mais são do 
que atributo de referências. Existimos porque ocupamos espaços, 
assim assevera Oliveira e Santos (2001), e com eles estabelecemos 
relações afetuosas: de intimidade, de cumplicidade ou distanciada: 
de aversão ou de repúdio. Os espaços são testemunhos do passado, 
deixam entrever episódios aparentemente comuns, mas com alto 
teor de significação para o sujeito que rememora. Por sua vez, a 
memória tem a capacidade de conservar o passado, a partir de 
uma certa distância temporal, de modo que seu enquadramento 
pode ser visualizado como uma via de diferentes articulações. 
Seguindo os pressupostos de Nora(1993), os lugares de memória 
podem ser considerados materiais, devido a sua condição física; 
funcionais, por serem geradores de lembranças; simbólicos, por 
exercerem sobre os sujeitos influências de representações que 
não se apaga com o tempo. Tais lugares podem ser construídos 
por meio de interesses sociais e políticos. Por assim dizer, muitas 
recordações dependem do lugar, motor que também se encarrega 
de contar e fazer histórias. Nele, as ações marcam desdobramentos 
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de vivências, carregadas de significados que permanecem no ser. 
Tornam-se cúmplices de histórias, o que os fazem dotados de 
conteúdos e simbologias considerados testemunhos do passado, 
parafraseando Ecléa Bosi (2003). Desse modo, adquirem sentidos 
que vão além de sua condição de uso. Com isso, podemos dizer que 
a memória abarca procedimentos complexos que contribuem para 
diferentes formas de interatividade. Em textos literários, a memória 
pode adquirir status de estratégia de construção dos sentidos 
produzidos em torno de fatos reconstruídos e ressignificados pelas 
impressões e pelo registro linguístico. Com base nisso, os conteúdos 
de memórias são (re)construções individuais ou sociais, conscientes 
ou inconscientes, sendo recalcados, reelaborados, gravados ou 
excluídos. Por sua vez, no contínuo temporal, os espaços passam 
a comportar vivências pretéritas, cujas marcas do passado não se 
apagam por completo: em suas fissuras latejam os vestígios de 
outrora. Ante o exposto, será de interesse desta proposta acolher 
trabalhos que investiguem no texto literário o modo como os 
espaços ganham força, a partir dos agenciamentos de lembranças 
particulares ou aquelas que testemunham vivências do outro, 
favorecendo relações de troca. Dentre os espaços possíveis de 
análise, citemos o espaço íntimo, como a casa da primeira infância, 
com seus compartimentos a confidenciar segredos, a revelar o 
cotidiano familiar, a proteger em momentos de insegurança; o 
físico-geográfico, como o sertão, com suas mazelas que expurgam 
e segregam; a cidade envolta por questões sociais, a moldar 
comportamentos impulsionados pelo consumismo e individualismo, 
a revelar as marcas do passado encrustadas em fissuras e ruínas de 
seus artefatos, afinal, como assevera Benjamim (1994), o passado 
é um tempo saturado de agoras. O passado que se fixa em marcas 
deixadas no espaço urbano é uma forma peculiar de preservação do 
lugar, de manter a singularização em tempos globalizados, postura 
que envolve tanto a memória individual, quanto a coletiva, posto 

que, no processo de rememoração, o sujeito reporta-se a espaços 
que fazem parte de um imaginário compartilhado com os membros 
do grupo. Ainda, serão acolhidos trabalhos com ênfase nos espaços 
de cenas autobiográficas, bem como os psíquicos, imaginários 
ou simbólicos. Entre os espaços de vivências e o momento da 
rememoração interpõe-se o fluxo temporal, isso significa que as 
lembranças podem ser modificadas pelas impressões de um sujeito 
que já não é o mesmo. Os espaços nas narrativas de memória 
exercem relevante importância porque trazem em si os despojos 
do passado, quer seja em relação ao seu patrimônio arquitetônico, 
quer seja em relação à cultura, costumes e tradição, ou em 
relação às marcas de subjetividade do sujeito que se enuncia. 
Serão considerados, ainda, os espaços da linguagem, além de 
outros recursos textuais utilizados na produção literária. Assim, a 
variabilidade de formas e meios com que os espaços podem ser 
abordados em uma obra proporciona, de modo equivalente, um 
grande número de possibilidades interpretativas e metodológicas. 
Cada uma delas podendo destacá-lo sob diferentes pontos de vista. 
Palavras-chave: Literatura, Espaço, Memória

TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
Na berma de nenhuma estrada, de Mia Couto: as ambiguidades de um 
(não) lugar

Raquelle Barroso de Albuquerque (UFPI)

A configuração do espaço no romance O inferno é aqui mesmo de Luiz 
Vilela

Maria do Socorro Pereira Soares Rodrigues do Carmo (UFMS)

Entre a ficção e o viver cotidiano: a obra Os vizinhos, de Dunga Rodrigues
Maria Elizabete Nascimento de Oliveira (UNEMAT)
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Mapas do desaparecimento: a representação de Paris em Doutor 
Pasavento, de Enrique Vila-matas

Priscilla Oliveira Pinto de Campos (UFPE)

Outros cantos, outros desertos: o sertão interrompido no romance 
contemporâneo

Mayara Alexandre Costa (UFRJ)

TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 2
A casa como espaço da memória

Camila Stefanello (UFSM)

A casa, o mar, a aldeia: espaços de memória em paisagem com mulher e 
mar ao fundo, de Teolinda Gesão

Silvana Maria Pantoja dos Santos (UEMA/UESPI)

A casa: espaço da memória na obra de Zélia Gattai
Jorge Luiz Marques de Moraes (Colégio Pedro II)

A narrativa baiana contemporânea: memória e espaço urbano na ficção 
de Carlos Ribeiro

Milena Guimarães Andrade Tanure (UNEB)

Entre memória, percepção e espaços: as vivências de Gita em A árvore 
das palavras, de Teolinda Gersão

Thalita de Sousa Lucena (UEMA)

Espaços de exclusão e memória em Becos da memória, de Conceição 
Evaristo e Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus

Sarah Silva Froz (UEMA)

Aspectos memorialísticos da figura paterna no conto “O Peru de Natal”, 
de Mário de Andrade

Rayron Lennon Costa Sousa (UEMA)

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
A arte de narrar em Tereza Albues: espaços que entrelaçam a vida da 
narradora de O berro do cordeiro em Nova York

Simone Alves Cipriano (UNEMAT)

A confluência entre espaço e personagem no romance A ostra e vento 
de Moacir Lopes

Talia Gabrielle Santos Azevedo (UEMA)

O lugar e o não-lugar como construção de memória dos refugiados na 
narrativa Diário da queda, de Michel Laub

Thiago Felicio Barbosa Pereira (UFPI)

Percursos do eu e grafias de vida por entre ruas, vilas e cidades da 
memória

Fátima Cristina Dias Rocha (UERJ)

Símbolos da infância em Os cavalinhos do platiplanto
Mona Lisa Bezerra Teixeira (UERN)

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 4
Cartografia sentimental: espaços afetivos na poesia de Eucanaã Ferraz

Carlos André Pinheiro (UFPI)

Dos delírios irracionais da imaginação: poesia e memória em Manoel de 
Barros

José Rosa dos Santos Júnior (UNEB)

Jornada à terra crua: a poesia como meio de reinterpretação do passado 
em Cora Coralina

Maykol Vespucci de Oliveira (UFRJ)

Muito além do cartão postal: a cidade rememorada na poesia de Jorge 
Cooper

Susana Souto Silva (UFAL)
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Um olhar a partir do mirante: relações entre tempo, espaço e memória 
na obra Os canhões do silêncio, de José Chagas

Ernane de Jesus Pacheco Araujo (UEMA/IFMA)

QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 5
A crônica contemporânea brasileira e seus novos espaços

Luis Eduardo Veloso Garcia (UNESP-Araraquara)

Câmara Cascudo e os argentinos: um intercâmbio sob o signo do 
modernismo

Joatan David Ferreira de Medeiros (UFRN)

El siglo del viento de Eduardo Galeano: entre a história e a literatura
Liana Márcia Gonçalves Mafra (IFMA)

Esparsos de Câmara Cascudo: leitura e divulgação de obras e escritores 
estrangeiros nos anos de 1920

José Luiz Ferreira (UFRN)

Um manuscrito, naturalmente - ficção, memória e história em O Nome 
da Rosa e A Rainha dos Cárceres da Grécia

Lilian Monteiro de Castro (UnB)

Maria zilda da Cunha (USP)
Regina Silva Michelli Perim (UERJ) 
Rita de Cássia Silva Dionísio Santos (UNIMONTES)

LITERATURA PARA CRIANÇAS E 
JOVENS: LUgARES, ENTRE-LUgARES E 
DESLIzAMENTOS 48

Resumo: A Literatura Infantil e Juvenil vem despertando interesse, 
multiplicando-se a produção de textos de e sobre esta área em 
diferentes âmbitos, como concursos, eventos acadêmicos e culturais, 
publicações em periódicos e livros. Na contemporaneidade, há um 
acervo de grandes obras esteticamente construídas para a infância e 
a adolescência, com escritores que já obtiveram o reconhecimento 
internacional, as quais se espraiam pela utilização de variados suportes 
e discursos artísticos. As várias teorias das artes, ao longo do século 
XX e neste início de terceiro milênio, impõem uma ideia fundamental 
para a análise e a investigação dos textos literários: o texto é sempre, 
de forma evidente ou velada, atravessado por uma infinidade de 
referências que o precedem; constitui uma tessitura tramada e urdida 
por um conjunto de vozes e notas diversas – ou seja, o discurso literário 
é essencialmente dialógico e polifônico. Michel Schneider, em seu 
livro Ladrões de palavras (1990), argumenta que, de acordo com uma 
teoria eminentemente moderna, “que anuncia de uma só vez a teoria 
da intertextualidade” e de um projeto borgesiano do livro único e sem 
autor, os livros são imaginados por homens, e não por um homem. 
Assim, cada homem, chegada a sua vez de inventar, acrescenta algumas 
parcelas àquilo já criado, e depois morre. Cria-se, sempre, a partir do 
que já existe. A criação completa de alguma coisa seria impossível 
(SCHNEIDER, 1990, p. 147). Na mesma linha, garante Umberto Eco, 
em Pós-escrito a O nome da rosa (1985), que “os livros falam sempre 
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de outros livros e toda história conta uma história já contada” (1985, 
p. 20). Os estudos literários vêm apontando para a importância 
de abordagens mais diversas do corpus ficcional, propiciadoras de 
múltiplas leituras e de um olhar interdisciplinar e multissemiótico, 
possibilidades que a Literatura Comparada respalda com a articulação 
de diversas linguagens e áreas de saber, fundamentando o diálogo 
entre o texto literário e outras linguagens artísticas e hipermidiáticas. 
Nesse sentido, a intertextualidade implica ainda considerar que a 
obra literária se constrói através das relações firmadas com os textos 
produzidos em múltiplos tempos e espaços, permitindo a aproximação 
entre tradição e contemporaneidade, entre local, nacional e universal. 
Nesse sentido, este simpósio espera receber trabalhos que tenham 
por tema fulcral a Literatura para crianças e jovens, em perspectiva 
dialógica com várias áreas do saber e/ou variadas linguagens, incluindo-
se as variadas representações de leitores e de práticas de leitura por 
ela suscitadas, segundo uma metodologia comparatista. Acredita-se 
fecundo o diálogo desta Literatura com discursos produzidos por outras 
esferas de conhecimento, como a educação, a psicologia analítica e do 
desenvolvimento, a psicanálise, a história, a mitologia, a semiótica, a 
análise do discurso etc.; devido às especificidades do gênero, torna-
se também produtivo observar a gama de produções textuais para 
crianças e jovens, desde o livro de imagens, a história em quadrinhos, 
a ilustração, a poesia e a prosa, a música, as artes plásticas, o teatro, 
o cinema, além da apropriação da narrativa literária para crianças e 
jovens por outras mídias, como os livros digitais. É preciso considerar 
ainda que a velocidade nas transformações operadas na sociedade 
contemporânea, marcada pelos avanços das novas tecnologias em plena 
era da informação, reflete-se na produção de boa parte da literatura 
para crianças e jovens, criando novos padrões estéticos, novas formas 
de consumo e de recepção. Como lembram Graça Paulino, Ivete Walty 
e Maria Zilda Cury, em Intertextualidades: teoria e prática (1995), a 
construção das redes de sentido de cada texto “se dá no jogo de olhares 

entre o texto e seu destinatário. Este último é um interlocutor ativo no 
processo e significação, na medida em que participa do jogo intertextual 
tanto quanto o autor” (1995, p.15). Os recortes teóricos que podem 
orientar as pesquisas são, nesse viés, bastante variados, incluindo 
teorias da literatura, da narrativa, da lírica, da semiótica, das artes 
gráficas, do Efeito Estético de Iser, teorias ligadas às representações de 
leitores e de práticas de leitura, dentre outras abordagens. Do diálogo 
entre essas múltiplas perspectivas, pretendemos fazer brotar uma 
fértil discussão sobre a produção artístico-literária e de análise crítica 
sobre a literatura para crianças e jovens, seus suportes, circulação e 
recepção, sua relação com os vários públicos leitores, com a sociedade, 
com a escola, sua interação com as muitas linguagens que povoam 
o mundo contemporâneo. Enseja-se, ainda, receber pesquisas o 
insólito ficcional, abrangendo as diferentes vertentes do fantástico – o 
maravilhoso, o realismo mágico, o realismo animista, a ficção científica 
etc – direcionadas ao mesmo público infantil e juvenil. Palavras-chave: 
Literatura infantil, Literatura juvenil, Literatura comparada, Diálogos 
intersemióticos
Referência: 
ECO, Umberto. Pós-escrito a O nome da rosa. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1985. 
PAULINO, Graça; WALTY, Ivete Walty; CURY, Maria Zilda. 
Intertextualidades: teoria e prática. Belo Horizonte: Lê, 1995. 
SCHNEIDER, Michel. Ladrões de palavras. Campinas: Editora da UNICAMP, 
1990.

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 1
Literatura Infantil e Juvenil: novas textualidades

Maria Auxiliadora Fontano Baseio (UNISA), Maria Zilda da Cunha (USP)
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Adolescência sombria: das distopias clássicas às distopias infanto-juvenis
Juliana Radosavac Figueiredo Cerqueira (UFF)

Uma análise da presença do romance de formação na literatura juvenil 
produzida nos Estados Unidos

Cássia Farias Oliveira dos Santos (UFF)

Fadas e pivetes: a infância em Chico Buarque
Elizabeth da Penha Cardoso (PUC-SP)

Kamala Khan: a luta cultural pessoal da Nova Marvel
Gabriel Braga Ferreira de Melo (UERJ)

Os laços entre literatura para crianças e jovens negros e a escola: o 
método recepcional como reforço desses laços

Dênis Moura de Quadros (FURG)

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2
Relações dialogais entre texto e imagem: a ilustração em livros ilustrados 
de Alexina de Magalhães Pinto e Ana de Castro Osório

Rita de Cássia Silva Dionísio Santos (UNIMONTES)

Uma fábula de Dino Buzzati
Mariarosaria Fabris (USP)

Imagens da Infância nas narrativas As Mulheres de Tijucopapo e La 
Lengua de Las Mariposas

Christiane Aparecida Durães Oliveira Luna (UNIMONTES), Rita de 
Cássia Silva Dionísio Santos (UNIMONTES)

A contação de histórias como procedimento narrativo na literatura 
infantil: análise comparativa entre Monteiro Lobato e Augusto Roa 
Bastos

Mariana Cortez (UNILA)

A literatura e a infância: percorrendo caminhos da criação e da 
imaginação

Paula Gomes de Oliveira (UnB)

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 3
Histórias de Chapeuzinho, quase sempre vermelho

Regina Silva Michelli Perim (UERJ)

O jovem leitor e sua relação com as aulas de literatura: uma proposta de 
reconquista através de obras clássicas e suas releituras

Noêmia Coutinho Pereira Lopes (FADISA), Rita de Cássia Silva 
Dionísio Santos (UNIMONTES)

Ressonâncias e imaginação em “O companheiro de viagem”, de 
Andersen vs. o conto popular homônimo

Euclides Lins de Oliveira Neto (USP)

A ficção de fantasia e o maravilhoso na animação francesa “Casa dos 
contos de fadas”

Lígia Regina Máximo Cavalari Menna (UNIP/USP)
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Felipe Fanuel Xavier Rodrigues (UERJ)
Luiz henrique Silva de Oliveira (CEFET-Mg)
Paulo Dutra (Stephen F. Austin State University)

LITERATURAS, AFRICANIDADES E 
DESCOLONIzAÇãO49

Resumo: Este simpósio se propõe a explorar os contornos críticos e 
teóricos das produções literárias engendradas a partir das histórias, 
culturas e instituições de pessoas de origem africana, bem como o 
impacto dessas literaturas em contextos de desigualdades e demandas 
sociais as mais diversas. Ao declarar o período de 2015-2024 como 
a Década Internacional dos Afrodescendentes, a Organização das 
Nações Unidas reconheceu a urgência de se colocar na ordem do dia 
a promoção e proteção dos direitos humanos de um contingente de 
aproximadamente 200 milhões de pessoas de ascendência africana 
espalhadas pelo mundo. A discussão dessa pauta acarreta ressonância 
política e histórica em diversos contextos, com destaque para aqueles 
que foram afetados pela colonização, como é o caso do Brasil, último 
território no Hemisfério Ocidental a abolir a escravidão em 13 de 
maio de 1888, através da lei 3.353, sancionada pela Princesa Isabel. 
Durante a era escravocrata que vai dos séculos XVI ao XIX, calcula-se 
que o Brasil tenha recebido mais de 5 milhões do total estimado de 
10 milhões de africanos escravizados nas travessias transatlânticas, 
tornando-se a colônia que importou a maior quantidade de mão 
de obra escrava nas Américas. Após a abolição dessa sistemática 
tragédia, o recrudescimento da hegemonia social, cultural e política 
dos estratos de influência europeia, bem como a ausência da garantia 
de direitos mínimos aos afrodescendentes e o estabelecimento de 
ideologias que pregavam a inferioridade dos negros perpetuaram a 
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desigualdade racial derivada do sistema colonial, forçando os afro-
brasileiros a ocuparem os lugares mais inferiores da sociedade. Nos 
dias de hoje, apesar de a referida nação abrigar a segunda maior 
população afrodescendente, os jovens negros (pretos e pardos) 
continuam figurando como as principais vítimas de homicídio no país 
(CERQUEIRA et al., 2016). O fenômeno, já descrito como “genocídio 
negro”, expõe os efeitos funestos da persistência do racismo e 
impõe reflexões acerca da cultura como local de luta e sobrevivência 
para afrodescendentes que vivem em democracias desiguais. Na 
genealogia do racismo contemporâneo — onde quer que seja flagrante 
—, constam ontologias construídas para fundamentar sistemas 
de marginalização racial que cercearam os direitos dos negros em 
territórios controlados por projetos colonialistas etnocêntricos. 
Contudo, o imprevisível surgimento de literaturas de sujeitos que 
perspectivam tradições africanas, afirmam identidades negras e 
tematizam experiências em ambientes hostis manifesta a dinâmica 
cultural de afrodescendentes cuja escrita contrapõe práticas textuais 
e interpretativas que essencializaram seus corpos e os trataram 
como objetos. Ponto a considerar é que esta literatura produzida por 
afrodescendentes constrói-se por meio de questionamentos vários 
no âmbito da chamada literatura nacional. Como subsistema, aquela 
convive com a escrita canonizada por meio de uma relação ora amena, 
ora tensa. Circuitos e condições artísticas e culturais são viabilizados 
para além das instâncias de legitimação estabelecidas. O resultado é 
uma arte da palavra delineada por uma autoria que se coloca como 
negra; um ponto de vista negro como fim e começo; uma linguagem 
preocupada tanto com a expressão subjetiva individual e coletiva desta 
parcela populacional, quanto ciente da necessidade de desnaturalizar 
essencialismos e estereótipos linguísticos; um repertório temático 
preocupado em abordar a trajetória e as realidades as mais distintas 
dos afrodescendentes; e, a fim de que esta própria literatura perdure 
no tempo e no espaço, há a preocupação com a construção de 

um público leitor cada vez mais ciente das especificidades desta 
arte e identificado com as demandas propostas por ela. Em suma, 
pode-se dizer que, a partir do estético, trata-se de um processo 
de descolonização, isto é, um processo histórico em que sujeitos 
legatários do mal-estar colonial “recriam” a si mesmos como seres 
humanos, rompendo, portanto, com a conformidade à lógica de um 
mundo em que a discriminação racial perdura. O presente simpósio 
acolhe comunicações dedicadas ao estudo da vida, obra e pensamento 
de autores e autoras de ascendência africana, cuja imaginação literária 
provém de vivências da afrodescendência em localidades formalmente 
descolonizadas, às margens das quais a africanidade constitui 
leitmotif de literaturas que se situam dialeticamente dentro e fora de 
sistemas literários hegemônicos. Abre-se, portanto, a possibilidade 
de discussões críticas de pesquisas interessadas em literaturas que se 
identificam com a afrodescendência nos aspectos identitários, criativos 
e formais, ressoando tradições literárias que materializam histórias, 
memórias e culturas dos negros nos diversos contextos em que suas 
textualidades eclodem. Referências bibliográficas: CERQUEIRA, Daniel 
et al. Atlas da Violência 2016. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2016. 
Palavras-chave: Literatura Afrodescendente, Africanidades, Identidade 
Negra, Descolonização

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 1
Literatura e identidades afrodiaspóricas

Felipe Fanuel Xavier Rodrigues (UERJ)

Celie, Ponciá e Maria Rami: intersecções entre as protagonistas de A cor 
púrpura, Ponciá Vicêncio e Niketche: uma história de poligamia

Jacqueline Laranja Leal Marcelino (UNEB)
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Reflexões acerca do feminismo negro em Sassafrass, Cypress & Indigo 
de Ntozake Shange: raça, gênero e política

Cátia Cristina Bocaiuva Maringolo (UFMG)

O trançar de histórias, translocalidades e identidades
Jânderson Albino Coswosk (UERJ)

Mar de sal e Memória: afrorrealismo e diáspora na poética de Marta 
Quiñónez

Marcela Batista Martinhão (UFJF)

QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2
Configurações da diáspora em três romances brasileiros: Úrsula, de 
Maria Firmina dos Reis; A casa da água, de Antonio Olinto; e Um defeito 
de cor, de Ana Maria Gonçalves

Luiz Henrique Silva de Oliveira (CEFET-MG)

“Maralinga” e “Massangana”: A rememoração afro-brasileira em Oswaldo 
de Camargo contra as “saudades do escravo” em Joaquim Nabuco

Gustavo de Oliveira Bicalho (UFMG)

Corpo negro, cabelo crespo: as novas apropriações de fala e escrita da 
mulher negra no Brasil

Vanderlucia Aparecida da Costa e Silva (CEFET-MG)

Jorge Amado e a temática da escravidão em Cacau
Isidro Albino José (UEMS), Eliane Maria de Oliveira (UEMS)

Quilombos editoriais
Fabiane Cristine Rodrigues (CEFET-MG)

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 3
Cores e Valores: Machado de Assis, Racionais MC’s e o branqueamento 
do Brasil

Paulo Dutra (Stephen F. Austin State University)

O resgate da memória negro-africana em Chronique des Sept Misères de 
Patrick Chamoiseau

Arnaldo Rosa Vianna Neto (UFF)

Negritude nas Américas: uma reflexão sobre afrodescendência, 
literatura e outras artes na contemporaneidade

Valeria Silva de Oliveira (UERJ)

Mar de sal e memória: poética afrorrealista da diáspora colombiana 
contemporânea em Marta Quiñónez 

Nanny Zuluaga Henao (UFJF)

As africanidades em Viva o povo brasileiro
Pâmela Fernanda Nunes Romero (UEMS)

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 4
Vozes negras femininas na literatura de resistência contemporânea

Maria Aparecida Ferreira de Andrade Salgueiro (UERJ)

A violência do não-dizer em Nós matámos o cão-tinhoso, de Luis 
Bernardo Honwana

Lidiana de Moraes (University of Miami)

A voz silenciada da personagem de Orlanda Amarílis
Aline Azevedo Rocha Duim (UFJF)

Poesia e resistência: dois caminhos que se cruzam na escrita de Agostinho 
Neto

Celiomar Porfirio Ramos (UFMT)

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 5
Brasil e Cabo Verde: diálogos poéticos

Norma Sueli Rosa Lima (UERJ)

A diáspora vista pela África: influências na produção cultural 
Antonia de Thuin (PUC-Rio)
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Do afogamento de Mariavilhosa à terra que não quer se abrir: as marcas 
do sagrado e das religiosidades em Um rio chamado tempo, uma casa 
chamada terra, de Mia Couto

Aline Camara Zampieri (UFMS)

A crise do sujeito colonizado em O mundo se despedaça, de Chinua 
Achebe

João Victor Sanches da Matta Machado (UFRJ) Fernando de Mendonça (UFS) 
Maria do Carmo de Siqueira Nino (UFPE) 

LITERATURAS EM ABISMO: A PERSPECTIVA 
INTERSEMIóTICA EM DEBATE50

Resumo: Dando prosseguimento ao produtivo encontro ocorrido 
no encontro anterior da ABRALIC, este simpósio se organiza como 
um espaço para o debate de reflexões críticas voltadas à relação da 
literatura com as outras artes (cinema, fotografia, música, pintura, 
teatro, etc.), baseando-se numa perspectiva de análise intersemiótica e 
tendo como propósito ampliar e aprofundar os estudos advindos deste 
ramo da literatura comparada. Adotar a Intersemiose como postura 
de observação, continua sendo uma oportunidade para discutir as 
experiências literárias nas textualidades contemporâneas, notadamente 
marcadas pelo diálogo de linguagens e a hibridez de formas e mídias. 
Com o objetivo de melhor delimitar este complexo âmbito de pesquisa, 
multifacetado por natureza, propomos a aplicação do conceito de mise 
en abyme como uma âncora teórica, um denominador e ponto de 
interseção para as leituras que aqui possam emergir. Advinda de uma 
técnica romanesca explorada por André Gide, a partir dos últimos anos 
do séc. XIX, a expressão deriva de um termo que, na heráldica, vem se 
referir ao ponto em que diversas figuras e formas se relacionam, dentro 
de escudos e medalhões, compondo em abismo o fundo de uma imagem 
sem, necessariamente, se tocarem. Posteriormente teorizada por Lucien 
Dällenbach (1977; 1979), que aprofundou o caráter especular e destacou 
a presença desta ideia de composição narrativa como uma constante 
passível de identificação, da Antiguidade aos tempos modernos, esta 
consciência nos surge como um método de investigação para melhor 
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uniformizar o heterogêneo cenário aberto pela relação das artes. Assim, 
importa não somente verificar a maneira como variadas obras podem 
se relacionar, mais do que isso, torna-se relevante perceber a influência 
destas relações no gesto criativo, em si mesmo. Uma obra que se 
constrói em abismo, segundo Dällenbach, vem também se desdobrar 
numa ‘autotextualidade’, em outras palavras, numa ‘intertextualidade 
autárquica’, passando a depender intrinsecamente do diálogo com outros 
textos e linguagens para subsistir como forma autônoma e original. 
Sobreposição de camadas que logo se percebe como um modus operandi 
muito expressivo e recorrente na literatura contemporânea, seja em 
obras que ultrapassem o verbo escrito para alcançar novos domínios de 
visualidade e, até mesmo, sonoridade; ou literaturas que vêm encontrar 
nas tecnologias eletrônicas, na cibernética e na rede virtual, novos 
horizontes de possibilidades textuais. O conceito de mise en abyme, 
desde os romances e apontamentos ensaísticos de André Gide, presta-se 
como instrumento de análise comparatista, pois instaura numa obra a 
reflexividade direta por outra(s) obra(s), seja através de semelhança ou 
de contraste. Jogo de reflexos a ser resgatado por Dällenbach, ao definir 
uma narrativa em abismo como obrigatoriamente estruturada por meio 
de um ‘relato espelhado’, assim como determina Umberto Eco (1989) em 
sua teoria de espelhamentos, ampliando o caráter vertiginoso das artes 
que se alimentam ininterruptamente. Diante disso, o simpósio propõe 
uma ampla discussão de obras que recorram a caminhos em composição 
especular, seja no direcionamento de textos que apontem para 
outros textos (obras dentro de obras), mas especialmente, no caso de 
linguagens que se voltem para outras linguagens, desafiando a percepção 
e inovando as estéticas contemporâneas. Acompanhando uma tendência 
dos estudos mundiais em literatura comparada, como se pode constatar 
pela recente organização de um periódico internacional da Università 
degli Studi di Verona (2014), integralmente voltado para pesquisas que 
contemplem a mise en abyme como escopo principal de análise crítica, 
espera-se contribuir aqui para a discussão e divulgação do tema. Diante 

da alta procura por esta proposta no XIV Encontro ABRALIC, a renovação 
do simpósio visa oportunizar um maior contato entre pesquisadores 
brasileiros que já se dediquem ao assunto. 
Palavras-chave: Intersemiose, Mise en Abyme, Especularidade

TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1 
Capitu – Perspectivas Barrocas Para Uma Leitura Intersemiótica

Mariana Maciel Nepomuceno (UFPE), Fábio Cavalcante de Andrade 
(UFPE)

Metaficções em Blow Up (Antonioni) e As Babas Do Diabo (Cortazar)
Maria do Carmo de Siqueira Nino (UFPE)

As Metáforas da Resistência em Le Silence de La Mer
Nyeberth Emanuel Pereira dos Santos (UFCG)

Um Labirinto Sem Centro: Cidadão Kane, por Jorge Luis Borges
Palmireno Couto Moreira Neto (UNICAMP)

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2
Narrativas Mise en Abyme: a estrutura em abismo de Corpo de baile

Edinília Nascimento Cruz (UFMG)

O Abismo de Títiro: notas sobre a composição especular de “Paludes”, 
entre Gide e Virgílio

Fernando de Mendonça (UFS)

Baratas em Revista (s): o jogo de espelhos na ficção de Clarice Lispector
Mariângela Alonso (USP)

Por Que Ser Um Clássico? Notas em abismo sobre “Se um viajante numa 
noite de inverno”, de Italo Calvino

Patricia Gonçalves Tenório (PUC-RS)
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51
QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
Trauma, Palavra e Imagem: uma leitura intersemiótica de Fumaça, de 
Antón Fuentes

Danielle Cristina Mendes Pereira (UFRJ)

Leitura Intersemiótica de “O Mundo do Sertão”, uma iluminogravura de 
Ariano Suassuna

Ester Suassuna Simões (UFRJ)

Entre os Limites da Criação: a metaficção em “Abra Este Pequeno Livro” 
(2013), de Jesse Klausmeier e Suzy Lee

Fernanda Lima Maia (UFPE)

Quem São os Outros? Porosidade sígnica, abismo e silêncio na poesia 
pós-utópica de Augusto de Campos

José Eduardo Gonçalves dos Santos (UFPE)

A Linguagem em Abismo: uma análise intersemiótica do Livro Luvas de 
Pelica (1980), de Ana Cristina César

Luiza Moreira Dias (UFPE)

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 4
A Inocência Entre Espelhos: Museu e Romance em Orhan Pamuk

Ana Luiza Rocha do Valle (USP)

Literatura Surda em Performance: considerações sobre a arte Visual 
Vernacular

Bruno Ferreira Abrahão (UFRJ)

Diálogos Entre Ritos, Atos e Artes: O espetáculo Estudo para missa para 
Clarice

Maria Betânia Almeida Pereira (UERJ)

Literaturas e Comunicação Midiática: diálogos intersemióticos e práticas 
de duplicação simuladora

Maria Isaura Rodrigues Pinto (UERJ)

Aline Magalhães Pinto (UFMg)
Ana Lúcia de Oliveira (UERJ)
Dau Bastos (UFRJ)

LUIz COSTA LIMA: UM TEóRICO NOS 
TRóPICOS 

Resumo: Luiz Costa Lima está completando oitenta anos de idade e 
acreditamos que uma das maneiras mais proveitosas de comemorar 
o aniversário é passar em revista seus escritos. Inaugurada em 1966, 
sua obra fecundou o trabalho de um grande número de pesquisadores, 
entre os quais muitos certamente terão grande interesse em focalizar 
descobertas semeadas nos 26 títulos lançados até o presente. 
Como sabemos, há volumes inteiros devotados a uma determinada 
categoria, a exemplo de A aguarrás do tempo (1989), que esmiúça a 
narrativa. Encontram-se, além disso, questões enfocadas em mais de 
um livro, como é o caso da mímesis e do controle do imaginário, que 
renderam trilogias e se espraiaram por outras publicações. Assim, o 
conjunto se firma como a obra nacional mais vultosa do campo da 
teoria da literatura.
Igualmente notáveis são os tomos consagrados à ficção e à poesia 
brasileiras do passado e do presente. Adepto do exercício crítico 
enquanto atividade de risco, Luiz Costa Lima adota perspectivas muito 
particulares, frequentemente ao arrepio das leituras canônicas. Um dos 
resultados mais evidentes de seu arrojo é o oferecimento de imagens 
renovadas de autores como Machado de Assis, Euclides da Cunha, 
Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Cornélio Penna, João Cabral de 
Melo Neto, Guimarães Rosa e vários contemporâneos. 
Ciente da importância de fazer circular entre nós algumas ideias surgidas 
no exterior, o crítico se engajou igualmente na organização de seletas de 
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artigos e ensaios estrangeiros, dos quais chegou a traduzir vários. Entre 
elas destacam-se os dois volumes de Teoria da literatura em suas fontes 
(1975) e A literatura e o leitor – textos de estética da recepção (1979), 
cujos conteúdos mantêm uma relação estreita com a própria trajetória 
intelectual do organizador. 
Perpassada pela erudição, a obra de Luiz Costa Lima se coloca ao lado 
da crítica e da história da literatura como prova maior de que é possível 
teorizar nos trópicos. Sua existência não implica desmerecimento dos 
demais textos dedicados à ficção e à poesia, mas atesta a fecundidade 
de o Brasil se colocar entre as nações cujos estudos literários produzem 
composições longas e penetrantes em torno de determinados conceitos. 
Tanto os livros da própria lavra quanto aqueles que Luiz Costa Lima 
organizou são de uma densidade tal que costumam demandar 
mais de uma leitura. Como resultam de escavações profundas da 
literatura ocidental e se articulam a uma bibliografia que inclui 
o conjunto das humanidades, exigem ser tratados como objetos 
de estudo. Nada mais oportuno que sirvam de matéria-prima ou 
ponto de partida para abordagens livres a ponto de incluírem 
discordâncias e questionamentos. 
O exame do trabalho de Luiz Costa Lima se mostra ainda mais 
necessário ao lembrarmos que, devido também a questões editoriais 
que envolvem desde políticas de publicação até dificuldade de difusão 
do livro no Brasil, vive um grande descompasso entre importância e 
alcance. Prestigioso e respeitado, marcou a formação de uma grande 
quantidade de professores e se faz presente em muitas pesquisas, 
mas costuma ser visto como hermético mesmo por estudantes de 
mestrado e doutorado. Além disso, seus vários volumes circulam 
muito menos do que seria de se esperar. Daí a importância de 
iniciativas que, sem resvalar para o tom encomiástico, facilitem o 
acesso e desdobrem os achados.
Nesse sentido, desponta como pioneira a organização, por Hans Ulrich 
Gumbrecht e João Cezar de Castro Rocha, de Máscaras da mímesis 

– a obra de Luiz Costa Lima (1999), constituída de análises feitas 
por intelectuais do naipe de Benedito Nunes, David Wellbery, Flora 
Süssekind, Haroldo de Campos, Wlad Godzich e Wolfgang Iser. Em 
2010, apareceu a coletânea Luiz Costa Lima – uma obra em questão, 
organizada por Dau Bastos, feita de entrevistas concedidas pelo autor a 
dezoito pesquisadores do Brasil e do exterior. 
O presente simpósio se insere nesse fluxo de interlocução 
multifacetada e franca. A proposta é que os participantes tematizem 
o todo ou parte da produção de Luiz Costa Lima, tanto em sua 
especificidade quanto em seu diálogo com autores de diferentes 
épocas e latitudes. 
Independentemente das linhas que perfizerem, as diferentes 
comunicações contribuirão para ampliar o alcance de reflexões 
desenvolvidas ao longo de décadas. Ajudarão a imprimir visibilidade ao 
percurso percorrido por Luiz Costa Lima e, por extensão, ao caminho 
empreendido pelos estudos literários no último meio século.  
Palavras-chave: Mímesis, Controle do imaginário, Teoria da literatura, 
Literatura comparada

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 1
Guimarães Rosa à luz de Luiz Costa Lima: realismo e literatura

Edinília Nascimento Cruz (UFMG)

O Borges de Luiz Costa Lima
João Paulo Martinez Hildebrandt (UERJ)

Parangoler: uma descrição do mundo
Priscila Lira de Oliveira (UFPR)

Sob o signo do controle religioso do imaginário: o fingimento decoroso 
nos sermões de Antônio Vieira

Ana Lúcia Machado de Oliveira (UERJ)
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Tradição auditiva e mímesis de produção: uma possível aproximação da 
linguagem de Guimarães Rosa 

Regina Lúcia de Faria (UFRRJ)

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2
Antonio Candido e Luiz Costa Lima: contrapontos teórico-críticos

Anita Martins Rodrigues de Moraes (UFF)

Como e por que ler Luiz Costa Lima
Adauri Silva Bastos (UFRJ)

Escrita, crítica e representação social em Luiz Costa Lima

Lúcia Ricotta Vilela Pinto (UNIRIO)

Intelectualidade, crítica e literatura no Brasil na reflexão de Luiz Costa Lima
Eduardo da Silva de Freitas (UERJ)

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 3
“Mímesis: uma questão que não envelhece”

Carlinda Fragale Pate Nuñez (UERJ)

Costa Lima e Wolfgang Iser: a insuficiência do realismo para a 
abordagem estética

Maria Antonieta Jordão de Oliveira Borba (UERJ)

Pensar a mímesis pela physis: desdobramentos da reflexão de Luiz Costa 
Lima

Renata Sammer (PUC-Rio)

Sobre uma força plástica: a relação entre desejo e imagem na teoria 
mimética de Luiz Costa Lima

Aline Magalhães Pinto (UFMG)

Conceito e Matáfora
Georg Otte (UFMG)

Maria Suely de Oliveira Lopes (UESPI)
Karine Rocha Oliveira (UFPE)
Stela Maria Viana Lima Brito (IESM-MA)

METAFICÇãO hISTORIOgRáFICA E 
REPRESENTAÇõES DO FEMININO NAS 
NARRATIVAS LITERáRIAS 52

Resumo: A proximidade entre literatura e história sempre foi 
motivo de investigação para os estudiosos de literatura. É relevante 
destacar que o texto literário oferece aos leitores a oportunidade 
reconstruir os acontecimentos históricos, uma vez que estes são 
produzidos a partir de um olhar que o escritor tem dos fatos 
agenciados em sua escritura. Esses fatos nada mais são que marcas 
da história resinificados nas narrativas, sendo estas mais uma 
possibilidade de leitura que podemos construir com a pretensão 
de indagar as verdades instituídas como discurso oficial da história. 
Benjamin, em seu texto Sobre o conceito de história (1987, p.224.), 
avalia a noção de História tomando como partida um ponto de vista 
marxista, sem deixar de levar em consideração sua formação de 
rabino. Assim, para Benjamin, o materialismo histórico deve tomar 
a seu serviço o que ele chama de teologia, que é o messianismo 
judaico, o que, lido habilmente, perpassa na conclusão de que 
a análise do passado traz consigo a ideia de redenção, como 
ponto de fuga para a vida comum e truncada que anula o sujeito. 
Ainda, de acordo Benjamin (1987), que aponta no presente, não 
apenas uma reivindicação ética de responder às perguntas que no 
passado ficaram sem solução, mas também o fato de que o que 
se concretiza no presente tem seus alicerces em fatos anteriores 
que não o determinam, mas o condicionam, formam, portanto, o 
seu esteio. Sendo assim, o materialista histórico deve ter os olhos 
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também volvidos para o passado, como manifesta a imagem cortada 
por Benjamin, no nono segmento de seu texto: o quadro de Klee, 
Angelus Novus, que exibe um anjo com os olhos fixos em um ponto 
que está atrás, um monte de destroços, mas que não deixa de ser 
empurrado sempre para frente por uma tempestade que o impede 
de deter-se. Podemos dizer que esse anjo representa a História. A 
procela do progresso o afasta para o futuro, e, apesar de ele saber 
que não poderá voltar para angariar os mortos e os fragmentos, 
não deixa de tê-los em seu horizonte, em sua vista. Assim deve ser 
aquele que se atenta com a recuperação da história: deve volver seu 
olhar para os elementos do passado, não deixar nunca de tê-los em 
alvo, tentando recuperar a história daqueles pequenos e vencidos 
que nunca puderam figurar no palco da História Oficial, essa que 
é produzida por uma historiografia que valoriza apenas os fatos 
ligados à história dos vencedores. Para Benjamin (1987) o cronista 
deve levar em conta que nada do que um dia aconteceu pode ser 
considerado perdido para a história. Todos os acontecimentos 
são importantes, os grandes e os pequenos, e por isso é preciso 
questionar cada vitória que a ideologia considera absoluta, de 
modo a resgatar as vozes apagadas, silenciadas pela história de 
dominação. Sobre as vozes silenciadas trazemos, também, para 
essa discussão as representações do feminino, pois a literatura 
enquanto ressignificação da história, também concebeu a mulher 
subordinada ao olhar do homem. Nela, assim como na história 
escrita, fica sempre marcada pela visão, desejos e interesses dos 
grupos dominantes e o local de privilegio permanece destinado 
ao homem, pois a história escrita confunde-se com a do homem. 
É possível afirmar que, através dos protagonistas femininos e 
marginalizados nas narrativas literárias, questiona-se o passado 
dando voz a segmentos até então silenciados pelas narrativas 
oficiais. A Metaficção segundo Waugh (1984) conjetura uma 
narrativa com duas modalidades distintas, uma direcionada para 

a própria narração e outra para os comentários sobre a natureza 
da narração e/ou sobre a relação entre o mundo da narração e 
o mundo real. Este simpósio tem como objetivo discutir sobre 
metaficção historiográfica e representações do feminino seja 
em termos teóricos ou críticos. Acatamos comunicações que 
proponham a análise de obras tanto na perspectiva histórica 
como na perspectiva do feminino ou ainda entrelaçando as duas 
tendências. Nossa proposta mostrará que literatura sendo uma 
forma de ler, interpretar, dizer e representar o mundo e o tempo 
possui regras específicas de produção e guarda modos peculiares de 
aproximação com o real. 
Palavras-chave: Metaficção historiográfica, Representações do 
feminino, Narrativas literárias

TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 1
A adaptação revisionista nas representações do feminino em As Brumas 
de Avalon, De Marion Zimmer Bradley

Juliana Cristina Terra de Souza(UEP-SP), Aparecido Donizete Rossi (UEP-SP)

A violência como corpo-texto canibal em Nau catrineta, de Rubem 
Fonseca: uma leitura feminina

Lara Ferreira da Silva (UFPI)

Cenas do brasil colonial: práticas do feminino em Os rios turvos de Luzilá 
Gonçalves Ferreira

Maria Suely de Oliveira Lopes(UESPI)

Conceição Evaristo e Ana Cruz: vozes em percurso
Eliane Terezinha do Amaral Campello (UFRGS)

Literatura e história em Vozes da ribanceira e A misteriosa passageira
Raimunda Celestina Mendes da Silva (UESPI)
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QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 2
Diálogo entre literatura e história nOs tambores de São Luís: 
redescobrindo a saga negra na narrativa de Josué Montello
Layane dos Santos (IESM-MA)
Diários de juventude e Phyllis e Rosamond: a mulher em Virginia Woolf

Mayara dos Santos Freitas(USP)

Feminino e hipocrisia  social no século XIX: um estudo sobre Lucíola
Andréa Lucas dos Santos (Faculdade Cenecista de Itaboraí)

História e dor em Iracema
Tiago Coutinho Parente (UFRJ)

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 3
Histórias de afrodescendência na narrativa de cordel As proezas de 
Kunaré de Joaquim Mendes

Stela Maria Viana Lima Brito (IESM-MA)

Iluminar as ‘zonas sombrias da história’: metaficção historiográfica no 
feminino na obra de Simone Schwarz-Bart

Vanessa Massoni da Rocha (UFF)

La auto ficción en la obra: La tia Julia y el escribidor de Mario Vargas 
Llosa

Margareth Torres de Alencar Costa (UESPI/UFPI), Laura Torres de 
Alencar Neta (UFPI)

Mulheres, tradição e nação: permanências e rupturas em Terra 
sonâmbula

Everton Fernando Micheletti (USP)

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 4
Pelas frestas da história: as personagens femininas no romance histórico 
de Dinah Silveira de Queiroz

Sarah Pinto de Holanda (UFCE)

Práticas de leitura em Orgulho e preconceito: Jane Austen e a construção 
de um novo perfil de mulher na literatura inglesa

Lailla Mendes Correia (UESB)

Reveja o que você aprendeu: a mulher na poesia trovadoresca e na 
narrativa medieval portuguesa

André Carneiro Ramos (UERJ)

Ser “a língua”: empoderamento e reconstrução histórica a partir de 
Malinche, de Laura Esquivel

Maria Inês Freitas de Amorim (UERJ)
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Maria Elisa Rodrigues Moreira (UFMT)
Rosângela Fachel de Medeiros(URI)
Damián Fraticelli (UBA)

NARRATIVAS AUDIOVISUAIS 
CONTEMPORÂNEAS53

Resumo: Chama a atenção, neste início de século XXI, a grande 
disseminação da imagem audiovisual, a qual se distribui na sociedade 
por meio dos mais diversos tipos de telas, desde as salas de cinema aos 
quase onipresentes smartphones. Esses suportes variados propiciam 
a convivência entre velhas e novas mídias: se é possível ainda, por 
um lado, assistir à programação em televisores comuns ou em salas 
de cinema mais tradicionais, por outro expandem-se as experiências 
renovadas diante dessas plataformas. As salas de cinema 3D chegaram 
para ficar e, a cada dia, parecem aprimorar sua tecnologia com o 
intuito de propiciar uma imersão cada vez maior no universo narrativo 
que ali se apresenta; as smart tvs possibilitam o acesso a conteúdo 
diversificado e on-line, fazendo da televisão um aparelho muito mais 
interativo, por meio do qual se pode agregar à experiência televisiva 
aquela oriunda da navegação web; os celulares parecem, hoje, servir 
menos para conversas telefônicas rápidas que para possibilitar a 
conexão ininterrupta com o mundo e com a multiplicidade de narrativas 
que pode ser acessada através de suas telas. Em meio a esse universo 
ofuscado pelo brilho das telas, constante e simultaneamente ligadas, 
as narrativas audiovisuais se expandem, por meio de desdobramentos 
inesperados, multiplicações vertiginosas e hibridizações surpreendentes, 
colocando em questão os modos pelos quais estávamos habituados 
a refletir sobre elas. Novos referenciais teóricos e distintos aportes 
metodológicos surgem diante de objetos que colocam problemas ao 



TEXTUALIDADES CONTEMPORÂNEASXV CONgRESSO INTERNACIONAL DA ABRALIC

307306

pesquisador que não sabe ao certo como lidar com essa profusão de 
materiais que lhe provocam, exigindo que ele também se desdobre e 
multiplique seus caminhos de reflexão. As teorias da adaptação e da 
tradução intersemiótica, que já podemos considerar como referenciais 
estabelecidos nos estudos sobre narrativas audiovisuais, ainda que 
continuem a ser utilizadas mostram-se insuficientes para atender 
aos problemas colocados na contemporaneidade, de modo que a 
elas se acrescentam reflexões sobre os processos de transmidiação e 
as narrativas transmidiáticas, sobre a imersão propiciada por filmes 
e jogos, sobre as noções de interface e de convergência, sobre a 
constituição de universos narrativos complexos, entre diversas outras. 
Teorias clássicas do cinema são utilizadas para se refletir não só sobre a 
chamada sétima arte, mas também sobre séries de televisão, webfilmes 
e performances multimídia: nesse deslocamento, agregam-se às teorias 
cinematográficas estudos específicos sobre a produção para televisão, 
sobre a comunicação social, sobre os meios multimodais, sobre as 
teorias de rede, sobre a produção de games. Franquias complexas 
expandem-se sobre mídias e suportes diversos, exigindo pesquisadores 
que sejam capazes de lidar com universos narrativos cada vez mais 
variáveis e problemáticos, reticulares, aos quais é impossível responder 
somente recorrendo a aportes teóricos advindos da literatura, do 
cinema, da televisão, da comunicação: esses novos objetos de análise 
transitam entre o cinema, a internet, os quadrinhos, os livros, os 
objetos, os games. Diante dessas mudanças, os métodos de trabalho 
requeridos também exigem transformações, e mostram-se cada vez 
mais associados às perspectivas transdisciplinares e transmidiáticas, 
indicando que a capacidade de se estabelecer um diálogo entre 
materiais tão diversos é essencial à compreensão desses materiais. A 
universidade não se depara mais, assim, apenas com a possibilidade do 
estudo de narrativas audiovisuais que se afirmaram ao longo do século 
XX: junto a estas, que continuam a ser objeto de estudo, a academia 
precisa enfrentar o desafio de produzir saberes a partir de uma série 

de novos produtos, processos e mídias que hoje se fazem presentes de 
forma indiscutível na sociedade. O provocante slogan “Não é TV. É HBO”, 
utilizado por este veículo de comunicação entre os anos de 1996 e 2009, 
prenunciando um período de transformações no que diz respeito às 
narrativas audiovisuais, parece ser hoje insuficiente para cobrir toda 
a variedade de possibilidades que nos assola. É nessa perspectiva que 
este simpósio se propõe a discutir conteúdos, formatos e plataformas 
de séries, webseries, games, fanfictions, filmes, telenovelas, telefilmes, 
assim como sobre seus cruzamentos e sobre outras modalidades 
narrativas audiovisuais emergentes na contemporaneidade, buscando 
tornar-se um espaço para a reflexão sobre essas narrativas e sobre seu 
impacto na sociedade contemporânea. Para tanto, serão acolhidos 
trabalhos que versem sobre esses objetos, em perspectiva crítica-
analítica, ou que se proponham a refletir sobre teorias e métodos que 
possibilitem que nos acerquemos deles de maneira mais produtiva e 
problematizadora. 
Palavras- chave: Narrativa, Audiovisual, Transmidiação, Imagem

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 1
Transculturação e transmidiação na configuração dos super-heróis 
latino-americanos em Kryptonita (romance, filme, série)

Rosângela Fachel de Medeiros (URI)

Experiências literárias, videogame e textualidades: a construção da 
narrativa em Assassin’S Creed

Max Alexandre de Paula Gonçalves (IFPR/UNESP-Assis)

Ficção imobiliária: narrativas contra a Gentrificação
Fabiana de Pinho (PUC-Rio)

Flash, sons e gifs: odisseias imago contemporâneas no gifparanoia.org
Francine de Almeida Pereira (UNEB)
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Produções audiovisuais na Era Digital: “Corpo Estranho”, de Lourenço 
Mutarelli

Graziela Ramos Paes (UFJF)

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2
O canto da sereia: melodia do paraíso racial

Elaine Aparecida Lima (UNILA)

Índices do ódio em Juliana, de O primo Brasílio: transposição de 
linguagens e intertextualidade entre romance e minissérie

Fábio de Carvalho Messa (UFPR), Jeronimo Duarte Ayala (UFSC)

Convergência e complexidade narrativa em Black Mirror
Renata Valentim Gomes (UFMG)

Norman Bates: entre o cinema e a série televisiva
Juan Ferreira Fiorini (UFU), Leonardo Francisco Soares (UFU)

Penny Dreadful: a literatura e o cinema nas telas da TV
Maria Elisa Rodrigues Moreira (UFMT)

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 3 
Uma proposta para o estudo da circulação de narrativas transmídia e 
bottom-up

Damián Fraticelli (UBA)

Operações imaginantes, incertezas críticas
Danusa Depes Portas (PUC-Rio)

Intermidialidade: o mundo literário na cultura audiovisual
Elaine Cristina Carvalho Duarte (UnB)

As conjunturas do Sensacionismo como modelos de narratividade no 
cenário contemporâneo

Edgar González Galán (UFSM)

Liane Schneider (UFPB)
Márcia de Almeida (UFJF)

NARRATIVAS CONTEMPORÂNEAS 
E FEMINISMOS: MULhERES EM 
DESLOCAMENTO E SUAS PLURALIDADES54

Resumo: A ideia do presente Simpósio Temático é agrupar 
diversas pesquisas que se voltam para a produção de escritoras a 
partir da segunda metade do século XX, colocando as narrativas 
sob o foco da crítica literária feminista e dos estudos de gênero, 
priorizando questões centradas na sexualidade e/ou na etnicidade, 
bem como na mobilização da categoria espacial, em diálogo com 
temáticas que tratem do deslocamento humano, voluntário ou 
não, ou seja, migrações e/ou exílios, que vêm criando uma nova 
realidade mundial e uma nova produção literária. Partimos do 
reconhecimento de que as mulheres conseguiram alcançar maior 
visibilidade nas últimas décadas e que a literatura feita por elas 
tem retratado as etapas dessa caminhada, narrando e criando 
as trilhas para uma maior paridade de publicação entre autorias 
diferentemente marcadas pelos seus locais de pertencimento. 
Também temos presente que, ao longo dessa trajetória, muitos 
movimentos e deslocamentos foram necessários - deslocamentos 
subjetivos e coletivos, e que a literatura contemporânea tem 
enfocado esses novos lugares ocupados por mulheres reais na 
ficção que autoras vêm trazendo a público. Busca-se, igualmente, na 
análise das diversas narrativas, o entendimento e a justa valorização 
da recorrência da temática dos espaços, que se constata tão 
frequentemente nas obras, quer em termos geográficos – o que é 
mais evidente, ou seja, sendo mais facilmente detectável –, quer em 
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termos discursivos – que se revela nas entrelinhas do próprio texto, 
e em nível mais profundo, tendo em vista os múltiplos obstáculos 
que se interpõem à afirmação dessas produções, como a questão de 
gênero, a condição migratória, e, ainda, questões de ordem cultural, 
étnicas, de classe social e, eventualmente, até mesmo linguísticas. 
Assim sendo, também serão bem-vindas contribuições que atentem 
para uma perspectiva interdisciplinar, que alie a Literatura e a 
Teoria Literária à Geografia, à História, à Sociologia, pois, ainda 
que esse olhar múltiplo seja mais ou menos previsível, quando se 
estudam migrações, deslocamentos e diáspora, fica muito evidente 
sua pertinência na leitura dos livros das autoras com as quais 
temos trabalhado e com aquelas que serão enfocadas em trabalhos 
do Simpósio que organizamos. Nesse sentido, citamos algumas 
referências que embasam nossa proposta no que se refere a teorias: 
Elke Boehmer, Linda Hutcheon, Judith Butler, Iris Young, Sandra 
Almeida, Rita T. Schmidt, Yuval-Davis, entre outras. Além das citadas 
como ilustração, nos interessam as teorias que têm se voltado 
para os estudos sobre o lugar do sujeito, além da questão espacial 
em si, geralmente ocupado por aqueles identificados como os em 
deslocamento (ou como deslocados). Não é raro que esses sujeitos 
que migram sejam caracterizados ou vinculados ao abjeto no 
contexto em que passam a se inserir, conforme defendem as autoras 
Kulzbach e Mueller, apontando que aquilo que é percebido como 
desagradável, ou por vezes, indesejado pode ser reapresentado e 
reavaliado na ficção. Esse seria um estado de alerta e emergência, 
uma crise aguda, já que essas vozes apontariam para a natureza 
instável e fragmentaria do eu. Na verdade, a dualidade de estar 
ao mesmo tempo incluído e excluído, como elemento desejado 
e rejeitado, marca o abjeto desde o início. Temos consciência de 
que as temáticas que aproximam autobiografia e ficção podem 
também ser frequentes no campo de discussão que propomos, já 
que as narrativas sobre o deslocamento muitas vezes, de fato, são 

recontadas em primeira pessoa e ninguém duvida que a opção 
pelo gênero autobiográfico esteja vinculada a um desejo de contar 
uma história por outro viés, por um olhar mais comprometido 
com experiências pessoais, o que acaba se manifestando como 
formas de resistir a narrativas anteriormente construídas, sobre 
situações ou identidades; ao recriar uma história, a autobiografia 
buscaria desafiar mecanismos de opressão, descobrindo novas 
fontes de força e poder, como ferramentas políticas (BEARD). De 
fato, ainda conforme Beard, quem escreve um texto autobiográfico, 
geralmente exerce a escrita como um ato político, buscando 
desfazer estereótipos negativos ou questionáveis - na busca por 
mobilizar outras possibilidades de interpretação. Claro que, em cada 
análise e discussão de texto, caberá verificar se há reais referências 
autobiográficas ou não, pois as autoras que pretendemos discutir, 
em grande parte, não deixam claro até que ponto vivenciaram 
as experiências que constroem literariamente ou se essas foram 
apenas embasadas em relatos e experiências compartilhadas e/ou 
imaginadas pelos grupos que retratam. 
Palavras-chave: Literatura contemporânea, Escrita de mulheres, 
Deslocamento, Espaço e lugar

TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
Escrita de si-escrita dos outros: relendo A chave de casa

Lorena de Carvalho Penalva (UFF)

Movimentos da memória feminina em La Québécoite, de Régine Robin.
Frederick Gonçalves Martins (UFJF), Márcia de Almeida (UFJF)

Remapeamento do self: uma cartografia de identidades nativas através 
da escrita autoetnográfica feminina contemporânea

Fernanda Vieira de Sant Anna (UERJ)
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Desafiando tabus: o transgênero e a prostituição
Eurídice Figueiredo (UFF)

Os lugares viram as costas sem avisar: os submundos da literatura beat 
de Diane di Prima

Maria Clara Dunck Santos (UnB)

TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 2
Uma comunidade de afetos na geografia do Desamparo, de Inês Pedrosa

Ana Marinho Lúcio (UFPB)

Deslocamentos e imobilidades de mulheres no romance O engate, de 
Nadine Gordimer, e no filme Tabu, de Miguel Gomes

Lilian Reichert Coelho (UFSB)

Manifestação de identidade e ruptura das tradições na voz feminina de 
Conceição Lima

Elen Rodrigues Gonçalves (UFJF)

Quarentas Dias em território selvagem: a crítica feminista e a literatura 
de Maria Valéria Rezende

Renata Cristina Sant’Ana (UFJF)

Caminhos de escrita, voos da arte: uma leitura de “O voo da guará 
vermelha”, de Maria Valéria Rezende

Anélia Montechiari Pietrani (UFRJ)

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
Uma análise das narrativas de estupro em Mar azul (2012) e Desesterro 
(2015)

Karine Mathias Döll (UEPG), Keli Pacheco (UEPG)

Desregulação de gênero nas narrativas de Lya Luft e Marina Colasanti
Carlos Magno Santos Gomes (UFS)

Lendo as adolescentes tomboys de Carson McCullers em diálogo com a 
teoria mimética de René Girard

Júlia Reyes (UERJ)

Contra o Silêncio: Reconfigurações das Vozes Femininas em The Blind 
Assassin

Alexandra Lauren Corrêa Gabbard (UFMG)

Fragmentação e redefinição de si: retrato feminino no romance 
caribenho Lucy

Lívia Maria Bastos Vivas (Universidade do Minho)

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 4
“Deslocamentos subjetivos e coletivos”: (re)vistando o passado através 
do presente em My Brother, de Jamaica Kincaid

Leila Assumpção Harris (UERJ)

Deslocamentos e (não) pertencimento em A Small Place, de Jamaica Kincaid
Walter Cruz Caminha (UERJ)

Identidades híbridas e performatividade em Yo! de Julia Alvarez
Priscila Reis Catalão (UERJ)

Mulheres em trânsito: Exceção, violência e trauma no romances The 
Farming of Bones, de Edwidge Danticat e In the Time of the Butterflies, 
de Julia Alvarez

Priscilla da Silva Figueiredo (UERJ)

QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 5
O mundo de ponta-cabeça: hibridação geográfica e conflitos étnico-
culturais do sujeito feminino movente no conto “The Upside-downness 
of the World as It Unfolds”, de Shani Mootoo

Marcela de Oliveira e Silva Lemos (UFMG)
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De migrante a nômade: a subjetividade feminina em transformação
Ana Cristina dos Santos (UERJ)

Olhares femininos sobre a colonização italiana na África
Márcia de Almeida (UFJF)

Memórias e processos de deslocamento em Adriana Lisboa em Azul 
Corvo

Liane Schneider (UFPB)

55
Margareth Torres de Alencar Costa (UFPI) 
Sebastião Alves Teixeira Lopes (UESPI)
Telma Borges (Unimontes)

NARRATIVAS LITERáRIAS E 
REPRESENTAÇõES DO FEMININO

Resumo: Este Simpósio tem o objetivo de propiciar espaço para 
discussão acadêmica acerca de representações do feminino nos mais 
diversos gêneros literários, aceitando-se também contribuições que 
abordem aspectos teóricos sobre a relação entre literatura e gênero 
ou sobre a representação da mulher no texto literário. Apesar da 
grande luta dos movimentos feministas e da ampla conscientização 
acerca das amarras patriarcais e de relações de gênero que insistem 
em colocar a mulher em situação de inferioridade em relação ao 
homem nas sociedades ocidentais contemporâneas, ainda persiste 
entre nós uma tendência de representar o feminino, nos mais 
variados discursos sociais, de forma a ratificar relações desiguais de 
gênero, interpelando o feminino em posições sociais que perpetuam 
a subalternização da mulher. Compreendemos a literatura como um 
fenômeno capaz de refletir conflitos sociais e tensões ideológicas que 
muito revelam da própria sociedade onde circulam essas narrativas. 
O discurso literário, portanto, constitui-se de uma complexa rede de 
representações que ensejam construções de sentidos que, além de 
‘re-apresentarem’ o feminino, o interpela, posicionando mulheres 
em espaços sociais pré-determinados, de acordo com ideologias 
patriarcais e de gêneros hegemônicas. Nesse sentido, há atualmente 
um grande fluxo de pesquisas acadêmicas que se voltam para a 
investigação de como o feminino é representado nas narrativas 
literárias, desde casos que apresentam o feminino de forma 
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subalterna e subjugada, a exemplos que mostram o empoderamento 
de mulheres que se mostram capazes, de alguma forma, de subverter 
e confrontar regramentos sociais de ordem patriarcal, falocêntrica ou 
heteronormativa. É nosso objetivo refletir, através da interpretação 
de narrativas literárias, sobre ideologias que naturalizam e fossilizam 
posicionamentos sociais para as mulheres, de forma a reservar-
lhes espaços sociais delimitados, impedindo-lhes de exercerem 
participação social e política efetivas. Para tanto, insistimos em uma 
perspectiva não-essencialista do ‘feminino’, categoria social que 
abarca internamente diferenças das mais diversas, seja de classe, 
‘raça’, credo, sexualidade etc., o que impede uma visão monolítica e 
totalizante de grupo social tão amplo e diversificado. Assim sendo, 
busca-se uma abordagem crítica que não considere a questão de 
gênero isoladamente, sem levar em conta uma rede complexa 
constituída por diversas fontes de identificação, ou seja, mesmo 
quando se ressalta uma delas, como a de gênero, por exemplo, 
as demais não devem ser apagadas. Mulheres, como sujeitos 
complexos, não podem ser reduzidas à questão de gênero. Assim 
sendo, encorajamos a inscrição de comunicações para o Simpósio que 
abordem as mais diversas facetas da questão do gênero feminino, 
em diálogo com narrativas literárias, seja no campo teórico ou no 
crítico. Alentamos a participação de trabalhos que abordem a Teoria 
Literária Feminista, em suas mais variadas facetas, assim como as que 
ressaltem a participação da mulher no questionamento e redefinição 
do cânone literário, de forma a incluir narrativas de autoria feminina, 
ou ainda ensaios que abordem no campo teórico a representação 
do feminino em textos literários. De forma semelhante, esperamos 
contar com a participação de comunicações no campo da crítica 
literária que examinem os mais diversos temas relacionados à questão 
de gênero, dentre os quais, somente a título de ilustração, apontamos 
alguns a seguir. Esperamos a participação de pesquisadores focados 
no exame de movimentos sociais ligados à questão de gênero e 

como esses são representados no discurso literário, dedicando 
especial atenção aos movimentos de empoderamento de mulheres. 
Encorajamos ainda a inscrição de trabalhos no campo da crítica 
literária que reflitam sobre o papel social da maternidade na vida 
das mulheres, de forma a evitar que se tornar mãe implique na 
dominação da mulher pelo homem, relegando-a à função biológica 
da gestação, parto e amamentação e, posteriormente, à função social 
de cuidadora dos filhos (SCAVONE, 2001), impedindo-a de realizar 
outras potencialidades. Contamos também com a participação de 
ensaios que abordem o feminino em relação ao masculino, evitando 
a tradicional dissociação entre os gêneros, como se essas categorias 
pudessem ser compreendidas de forma isolada (HITA, 1999). 
Animamos ainda a inscrição de comunicações que observem as forças 
discursivas que constroem ideologicamente as identidades sexuais e 
de gênero (BUTLER, 2003), examinando as multiplicidades de desejo 
e, na contramão, as políticas de controle dos corpos. Esperamos 
ainda a participação de pesquisas voltadas para a relação colonização, 
oralidade e memória na construção da identidades de mulheres 
negras (ALVES, 2015), com especial atenção para a (re)construção 
de subjetividades na diáspora. Enfim, incentivamos a inscrição de 
comunicações que examinem a questão do feminino em diálogo com 
narrativas literárias, seja no campo da Teoria ou Crítica Literárias, em 
suas mais diversas abordagens e objetos de investigação. 
Palavras-chave: Teoria literária, Crítica literária, Feminismo, Gênero

TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
A influência do amor cortês na construção das personagens femininas 
em Giovanni Boccaccio

Evandro Albino de Souza (UFRJ)
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As personagens Machadianas e as gentis leitoras: contrastes no Jornal 
das Famílias

Valdiney Valente Lobato de Castro (UFPA)

A essência infantil resgatada: uma leitura do conto “Mentira de amor”, 
de Ronaldo Correia de Brito

Érica Alves Rossi (UFMS)

A figura da mãe no Ciclo do Extremo Norte, de Dalcídio Jurandir: a 
trajetória de D. Amélia

Alinnie Oliveira Andrade Santos (UFPA)

Anas, Bárbaras, Carolinas e Januárias: tipologias femininas na obra de 
Chico Buarque de Hollanda

Camila Fonseca de Oliveira Calderano (UFJF)

TERÇA 08

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 2

“A mulher de trinta anos” e “As netas da Ema” - parâmetros de representação

Rosana Arruda de Souza (UFMT)

Fatores no ciclo urbano de violência de gênero: agressão e constrição 
emocional em Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca

Lara Ferreira da Silva (UFPI)

Identidade(s) fragmentada(s) e busca por espaço(s), em Dama da noite, 
de Caio Fernando Abreu

Raquelle Barroso de Albuquerque (UFPI)

Mirandolina: a representação da mulher dominadora nas comédias de 
Carlo Goldoni

Caroline Barbosa Faria Ferreira (UFES)

Mulher-mercadoria: figurações da mulher pobre em Angústia, de 
Graciliano Ramos

Evandro José dos Santos Neto (USP)

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
Teatro comparado: o feminismo em Casa de Boneca e A dança final

Ivanildo José da Silva (IBILCE/UNESP)

Um grito com cor e gênero: metaficção e movimentos anti-canônicos em 
Foe, de J. M. Coetzee 

Jivago Araújo Holanda Ribeiro Gonçalves (UFPI) 

O espaço da casa e a dissonância do discurso feminino: uma leitura de 
Lucio Cardoso

Carla da Costa Lemos (UFF)

Representação das identidades femininas em: Travessuras da menina má 
Ana Raquel de Sousa Lima (UFPI)

Lucíola e Rubí: perfis femininos em um romance brasileiro e uma 
telenovela mexicana

Thais Maria Holanda Jerke Sevilla Palomares (UFF)

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 4
Contadoras de histórias: de Sherazade a turistas

Angeli Rose do Nascimento (UFRJ/UNIRIO)

Integração e inteireza: personagens parenteanas em plenificações do ser 
Lílian Almeida de Oliveira Lima (UESB)

Fronteiras do feminismo: memórias autobiográficas no romance 
caribenho Annie John 

Lívia Maria Bastos Vivas (Universidade do Minho)

Livro de Rute: leitura contemporânea, reflexão literária da condição 
feminina e a valorização das medidas socioprotetivas presentes na Torá 

Cláudia Andréa Prata Ferreira (UFRJ)

O papel da educação feminina e o cerceamento da liberdade da mulher 
em Maria Benedicta Bormann/Délia e Caroline von Wolzogen 

Juliana Oliveira do Couto (UERJ)
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QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 5
“Escritor não tem sexo, ou melhor, tem os dois”: a mulher e a escrita 
literária nas crônicas de Clarice Lispector

Maria Elenice Costa Lima Lacerda (UFRJ)

O erótico/obsceno na construção das identidades femininas na obra A 
Via Crucis do Corpo de Clarice Lispector

Joabe Nunes dos Santos (UFPE)

Velhice, gênero e invisibilidade segundo Clarice Lispector: uma “Viagem 
a Petrópolis”

Lílian Lima Gonçalves dos Prazeres (UFES), Adélia Maria Miglievich 
Ribeiro (UFES),

Crescimento e libertação das personagens femininas em “O inventor de 
flores” e O Mágico de Olho Verde, de Alciene Ribeiro

Natália Tano Portela (UFMS)

Representações da mulher em “Anel de vidro”, de Ana Luísa Escorel 
Thiago Felício Barbosa Pereira (UFPI), Margareth Torres de Alencar 
Costa (UESPI)

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 6
(Meta)autoficção: a performance do eu em Insubmissas lágrimas de 
mulheres, de Conceição Evaristo

Telma Borges (UNIMONTES)

Dialogando entre mulheres: análise comparativa sobre a representação 
da violência contra a mulher nas obras Umas duas, de Eliane Brum e 
Olhos d´agua, de Conceição Evaristo

Luciane de Lima Paim (UFSM)

Débora Garcia: Poesia e luta feminista, “A negra quer falar/ sua condição 
denunciar”

Juliana Cristina Costa (UFJF)

“Já fizemos muitos minutos de silêncio, agora serão gerações e gerações 
de barulho”: as poesias das mulheres negras das periferias de São Paulo

Renata Dorneles Lima (UFRJ)

Subversões imaginárias e representações do feminino em Eu, Tituba, 
feiticeira negra de Salem, de Maryse Condé

Irene Corrêa de Paula Sayão Cardozo (UFF)

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 7
Sor Juana Inés de la Cruz: empoderamento feminino no século XVII

Margareth Torres de Alencar Costa (UESPI)

A dança dos outros: nação e gênero em Dancing girls, de Margaret 
Atwood

Sebastião Alves Teixeira Lopes (UFPI)

Um teto todo dela – a liberdade do pensamento de Virginia Woolf
Lucas de Aguiar Cavalcanti (UFRJ)

A construção da identidade feminina em A cor púrpura
Maria Clara Costa Menezes da Rocha (UFRN)

Filha, mãe, avó e o corpo
Ágnes Christiane de Souza (UFPE)

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 8
Sujeitas negras em e ante nossas Teorias da Literatura

Alcione Correa Alves (UFPI)

Ela por ela: a autorrepresentação da mulher indígena na literatura ade 
testemunho

Antônia Claudene de Lima Santos (UFRJ)

Autoginografias pornográficas e identidades plurais
Barbara Lima Madsen (UERJ)
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Eu sou uma lésbica: representação das invertidas e monstruosas
Renata de Souza Spolidoro (UERJ)

Mulheres e futebol: problemas da dominação masculina no esporte e na 
sociedade

Vitor Lourenço Rodriguez Salgado (UFRJ)

Camillo Cavalcanti (UESB)
hilario Antonio Amaral (UNESP – Araraquara)

NORMA E ANTINORMA: ALTERNATIVAS 
à CRISE DAS TEXTUALIDADES 
CONTEMPORÂNEAS56

Resumo: Afirmar que a diversidade e a intensidade das inúmeras 
“experiências literárias” contemporâneas desautorizam concepções 
normativas do estético e do literário e que, assim, impedem 
a renovação do repertório teórico e crítico nos leva a pensar 
que a crise da crítica literária tem origem, justamente, nessa 
desautorização das normas. Legitimar a total ausência de normas 
seria um grave equívoco. Mas, se tudo aquilo que foi utilizado até 
agora não serve para mais nada, passou, já era, então alguma coisa 
deve existir entre todos esses destroços, ou entulhos, que não 
deve ser desprezada e que poderia servir de inspiração, seja pela 
simpatia ou pela repulsa, para a construção de um novo sistema, 
de novos métodos com novas normas. Nada começa do zero. O 
debate em torno das correntes de teoria literária se avulta inadiável: 
como identificar os proveitos e as falências do comportamento 
que mergulhou os estudos literários na crise? Preferimos ler “pelo 
contrário”, na ementa deste encontro nacional, como referência 
à frase anterior (isto é: “ pelo contrário das textualidades 
contemporâneas”, no lugar do termo mais próximo (isto é: “pelo 
contrário das concepções normativas”). Mister revisitar o amplo 
escopo da teoria literária no sentido de pensar alternativas à crise, 
dentro (a crise de repertório e crítica) e fora (a crise da leitura) 
da literariedade. Assim como há joio e trigo no passado da teoria 
e da crítica, também há no presente. Em geral, até 1980 reinou o 
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estruturalismo francês, desde seu surgimento por volta de 1960. Fora 
dele, também o fluxo seguiu qualquer formalismo, como semiótica, 
semiologia, semântica, informação estética. O problema não parece 
residir nos defeitos do método, mas no suposto prejuízo ao objeto 
(restrição: diminuição ou enfraquecimento). A crise vivida pela teoria 
literária até 1980 foi realmente ausência ou desconhecimento do 
objeto: o literário muitas vezes não era definido ou definido como 
qualquer texto. Por outro lado, o triunfo coube mesmo à tecnocracia 
da pesquisa, ao aparelhamento da análise, daí a objetividade dos 
métodos propostos, não raro a profundidade. Interessante perceber 
o foco intratextual desse olhar, e por isso sempre antenado, muito 
ou pouco, a dimensões semiológicas, isto é, sígnicas (resultando na 
maior ou menor proximidade com a linguística). Na outra margem do 
rio, a crise da teoria literária se desdobra de 1980 até hoje, marcada 
não pela falta de opções (há inchaço de alternativas), mas sim pela 
demissão ou rejeição. A crise atual é resultado do sepultamento 
das propostas de análise literária com rigor metodológico (o ocaso 
do estruturalismo). Bem assim, as definições de literatura claras e 
precisas foram destinadas ao fiasco. Contudo, o mosaico herdado dos 
modelos de abordagem guarda a solução para sair da crise: decifrar o 
código diferenciando o pertinente do impróprio. Essa revisão reclama 
o balanço da teoria literária, explicando como e por que as correntes 
construtoras de métodos com rigorosidade científica representam 
o apogeu recusado da crítica literária (o que se confirma pelo 
diagnóstico da crise subsequente), enquanto as correntes a partir 
de 1980, por causa do temor em prejudicar o objeto literário, 
praticamente desistiram de buscar o método, e sucedeu o ocaso da 
atividade crítica ao ponto em que se conhece já no final da segunda 
década do séc. XXI. Estamos chegando à metade do século dentro de 
uma crise que impacta na formação de professores (licenciaturas) e 
depois nos valores dos alunos (escola básica). O estado da educação 
reflete na caracterização do indivíduo em larga escala, a visão de 

mundo é reproduzida da universidade para a escola, dos professores 
aos alunos (que na universalização do ensino representam todos os 
adultos e futuros cidadãos). O caminho se revela na criação de uma 
nova norma aberta, nascida das ruínas. 
Palavras-chave: Teoria Literaria, Crítica, Epistemologia, Método

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 1
Teoria Literária depois da Estética de Adorno

Matheus de Brito (Universidade de Coimbra)

Normar: crise e consenso
Hilario Antonio Amaral (UNESP)

Machado leitor de Homero: a imitação criativa em três romances do 
jovem autor

Edson Ferreira Martins (UFV)

Roland Barthes em verdade
Camillo Cavalcanti (UESB)
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Davi Pinho (UERJ)
Maria Conceição Monteiro (UERJ)
Neil Besner (UWinnipeg)

O CORPO E SUAS MUTAÇõES57
Resumo: Do título de nossa proposta, duas palavras se fazem questões: 
mutações e corpo. Com o presente simpósio, almejamos reunir 
trabalhos que reacendam pensares sobre as figurações do corpo na 
arte e na filosofia. Nessa díade, as mutações são um duplo fazer. De um 
lado, podemos pensar as figurações do corpo e suas mutações na arte 
em geral, com especial interesse na literatura e no cinema. De outro, 
podemos apresentar as mutações teóricas que geramos a partir das 
nossas interpretações íntimas e sopesadas, como filhos monstruosos 
que fazemos na tradição, o que Gilles Deleuze certa vez chamou de 
enculage, um enrabamento (Lettre a un critique sévère, 1973). 
Ao cotejarmos os pensares sobre o corpo, necessariamente criamos 
novas portas de acesso ao inacabável desejo de sabê-lo. Assim, nossa 
proposta é de reunir diversos trabalhos que contribuam para essa 
contínua procura pelo corpo que legamos e metamorfoseamos. 
O século XX inventa o corpo do ponto de vista de uma teorização. 
Essa invenção surge com Freud, na psicanálise, ao observar os corpos 
exibidos por Charcot na Salpêtrière, que o levam a pensar na histeria 
e naquilo que iria constituir o enunciado de sua grande interrogação: 
o inconsciente. E o inconsciente fala através do corpo. Em seguida, 
Edmund Husserl, pela fenomenologia, entende o corpo humano como 
centro de toda significação. Tal visão vai respingar no existencialismo 
de Merleau-Ponty, para quem o corpo é a encarnação da consciência 
(Phenomenology of Perception, 1945). O corpo do século XX é lócus 
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de repressão e libertação. O corpo, no centro das lutas políticas e das 
aspirações individuais, é destaque nos debates culturais e transformado 
em objeto de pensamento. Aos poucos, ao passo que se repensa 
os antigos valores metafísicos, o corpo aparece como um lugar de 
colisão para os novos feminismos, para os estudos de gênero, e para as 
questões da performance. 
Já no século XXI, vê-se a massificação de imagens do corpo, em que 
se aprofunda a exploração imagética do ser vivo. O corpo é também 
um grande mercado em que suas peças são comercializadas. Hoje, a 
fronteira entre o mecânico e o orgânico é tênue, ante a proliferação 
dos implantes em que a genética se aproxima da replicação da 
individualidade. Na rebarba dos avanços tecnológicos, o humano 
do corpo recebe o prefixo trans e, nessa travessia robótica, repensa 
a noção de humanidade circunscrita em suas balizas. Entre a 
promessa da vida eterna da ciência e a certeza do cortejo final, o 
transumanismo aparece como campo fundamental nas Humanidades 
hoje, apesar de ter sido cunhado em 1957, na especulação científica 
de Julian Huxley. Nesse novo campo de investigação, o corpo humano 
é tensionado no limiar entre os discursos científicos hodiernos e as 
tradições filosóficas. As figurações desse novo corpo na literatura e 
no cinema ganham a matiz insólita dos monstros de outrora, frutos 
imaginados no profundo ceticismo de artistas e pensadores de outros 
séculos iluminados. 
Na esteira dessa larga tradição, muitas são as instâncias que poderão 
provocar os trabalhos que serão reunidos no presente simpósio: do 
corpo na psicanálise ao transumano, ou ainda, o corpo-questão em toda 
a história da arte, da concepção humanista da modernidade às (des)
construções contemporâneas. Pensamos, assim, que cada apresentação 
tocará em um fragmento desse largo corpo mutante que multiplicamos 
há séculos. Assim, convidamos todos os trabalhos que queiram 
contribuir com leituras mutantes sobre as questões que atravessam o 
corpo – da vida à morte. 

Em suma, a ideia é nenhuma, e essa é a proposta. Nos interessa a palavra 
que toca o corpo enquanto devir-palavra. Cada comunicação se faz de 
palavras e, com palavras, cada um comporá o texto sobre o que é o corpo 
para si hoje, ou ainda, como o corpo se desvela nas obras de arte que 
serão discutidas. A proposta é fazer, fazer-se, fazendo da palavra que 
sempre foi verbo, mas também substantivo, um devir-substância. 
Este é um simpósio sobre o corpo, os saberes, os pensares, e nossas 
mutações. 
Palavras-chave: Corpo, Literatura e outras artes, Filosofia

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1 
Um corpo costurado em Virginia Woolf 

Davi Pinho (UERJ)

‘On Being Ill’ and the pain of the body 
Maria Oliveira (UFAC)

O agir de corpos femininos em The Waves
Patricia Marouvo (UFRJ)

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 2
A personagem transexual em Do fundo do poço se vê a lua 

Antonio Peterson Nogueira do Vale (UFRN), Rosanne Bezerra de 
Araújo (UFRN)

A escrita camp de uma narradora trans em Do fundo do poço se vê a lua, 
de Joca Reiners Terron

Lilian Reichter Coelho (UFSB)

O corpo transgênero em Ney Matogrosso e a desconstrução da 
heteronormatividade através da música e da performance

Marina de Oliveira (UFPel)
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‘O céu é um lugar na Terra’: o inumano e a morte em San Junipero
Renata de Souza Spolidoro (UERJ)

QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
A expansão do corpo em objetos-apêndices: totens da memória em 
Aquarius 

Adriana Jordão (UERJ)

História da Ilha
Carolina Correia dos Santos (UFRJ)

Corpo-coisa, corpo-poesia
Douglas Rosa da Silva (UFRGS)

Inscrições em corpos no limiar do tornar-se: marcas da vergonha, 
impureza e libertação em Dracula

Thiago Silva Sardenberg (UERJ)

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 4
O corpo inumano e o desencanto com a modernidade em Frankenstein

Cassio Larotonda Maia (UERJ)

Criador x criatura: a representação do corpo artificial como geradora de 
conflitos em filmes de ficção científica 

Francisco Magno Soares da Silva (UERJ)

Representações do corpo humano em Ubik, de Philip K. Dick 
Osires de Araujo Silva Filho (UFPI)

Não é a língua: Copi e o Teatro de Extremos
Renan Ji (UERJ)

Mutações em monstro e máquina
Ricardo José de Lima Teixeira (UERJ)

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 5
Alegorias da violência em Anjo Negro de Nelson Rodrigues 

Ângela Maria Dias (UFF)

Lei, corpo e desejo em Corpo de Baile
Luiz Fernando Valente (Brown University)

Satã: um corpo mutante 
Maria Conceição Monteiro (UERJ)

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 6
O corpo no limite do possível em Hilda Hist e Georges Bataille 

Aline Leal Fernandes Barbosa (PUC-Rio)

O corpo diante do fim: a camisa de força na poesia de Armando Freitas 
Filho 

Gianni Paula dos Anjos de Melo (UNICAMP)

O corpo do poema de Ana Cristina Cesar 
Lucas dos Passos (UFES)

Corpo e erotismo na poética colasantiana
Tássia Tavares de Oliveira (UFPB)



333

XV Congresso InternaCIonal da aBralIC

332

Juliana Cristina Salvadori (UNEB)
José Carlos Felix (UNEB)
Ana Maria César Pompeu (UFC)

O JOgO DO TEXTO: O AUTOR, O LEITOR E 
SUAS PRáTICAS NA CONTEMPORANEIDADE58

Resumo: Este simpósio almeja compreender de que maneira 
as textualidades contemporâneas (produzidas, circuladas e 
recebidas por meio de suportes/materialidades diversos, por vezes 
convergentes) põem em xeque a função do autor e, logo, o papel 
do leitor, a partir da redefinição dos conceitos de texto e obra. O 
objetivo é compreender as práticas de leitura/escrita que estas novas 
textualidades demandam – e nestas pensamos particularmente 
naqueles atos de (des)leitura e (des)escrita que a contemporaneidade 
fomenta (as adaptações, apropriações, refrações) – enfocando estes 
novos textos como o locus da convergência entre os atos de leitura 
e escritura, processo pelo qual (des)escrevem-se textos (assim como 
materialidades) canônicos. Neste sentido, esta leitura é pensada como 
poiesis - ato criativo, em que se atualiza(m) a(s) potencialidade(s) do 
texto, particularmente do literário (vide AGAMBEN, 2012), e a escrita 
como desleitura na acepção de Bloom (1995), isto é, apropriação 
desviante do outro e do texto do outro – texto escrevível, a ser 
lido sempre na perspectiva de uma abordagem comparada, isto é, 
em diálogo com outros textos. Se os debates fundadores da área / 
disciplina da literatura comparada se concentraram na circunscrição 
do campo e na definição dos parâmetros de comparação (CARVALHAL, 
2006; NITRINI, 2010), para uma análise comparatista válida, os 
anos 2000, principalmente, testemunham a re-emergência de um 
campo dado como morto (SPIVAK, 2003) a partir de uma releitura 
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do lugar da literatura comparada em relação ao campo dos estudos 
literários e a aceitação desse lugar fronteiriço, liminar, intersticial 
- trans-nacional, trans-cultural, trans-midiático: uma opção pelo 
movimento e pelo fluxo. A literatura comparada, nesta perspectiva, 
passa a nos oferecer, com base em um corpo teórico e prático, a 
tentativa de inteligibilidade (leitura) dessas diferentes manifestações 
contemporâneas a partir da compreensão da diferença que se 
apropria do texto do outro e o desescreve, deslendo-o na refeitura. É 
na rede desses questionamentos postos particularmente a conceitos-
chave dos estudos e da crítica literária (autoria, obra, texto e leitura) 
que buscamos compreender a reconfiguração dos textos e matrizes 
narrativas contemporâneas bem como as práticas de leitura e escrita 
que estes objetos ressignificados ensejam. 
Palavras-chave: Desleitura, Textualidade, Apropriação, Escritura-leitura

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
O inacabado como obra aberta: as relações entre autor, editor, leitor 
e texto

Bianca Rosina Mattia (UFSC)

A construção do livro: materialidade e conformação
Mariana Duba Silveira Elia (PUC-Rio)

Ricardo Lísias e o retorno do autor em Divórcio
Pamella Oliveira Costa-Almeida (UFG)

Vômito sem gelo nem limão: o azedo intragável em Os sobreviventes, de 
Caio Fernando Abreu

Felipe Fernandes Ribeiro (UFRJ)

Trânsito contínuum: formas de mediatização da voz poética em O 
homem que desafiou o Diabo

José Carlos Felix (UNEB)

Valentina vai além: desleitura e desescrita de Assembleia de mulheres 
de Aristófanes

Ana Maria César Pompeu (UFC)

QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2
Entre Letras e Tintas: Relações Interartes na Poesia de Paul Auster

Egle Pereira da Silva (UFRJ)

Silas Flannery atormentado ou a impossibilidade de vanguarda
Jana Cambuí Alves Lima (UNEB)

Por uma leitura diaspórica: A Map to the Door of No Return – notes to 
belonging” de Dionne Brand

Juliana Cristina Salvadori (UNEB)

O cânone doméstico e o gótico: análise das estratégias textuais e 
narrativas na tradução dos contos de Angela Carter

Gabriela Hasegawa Rodrigues (UERJ)

Expectativa e frustração em “A cartomante”: Um estudo das atmosferas 
literárias no conto machadiano

Wagner da Conceição Trindade (UFF/ Colégio Pedro II)
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Daniel Conte (Universidade Feevale)
Ricardo Postal (UFPE)

O SUJEITO E A ESCRITURA: LITERATURA, 
MEMóRIA E IMAgINáRIO NAS FICÇõES EM 
LíNgUA PORTUgUESA 60

Resumo: A história é uma indagação sobre a verdade dos fatos 
produzidos por atores sociais; no entanto, o resultado dessa atividade 
reflexiva é sempre parcial e está comprometido com o sujeito 
enunciador do discurso, com o tempo do discurso, com o público ao 
qual esse se destina. A ficção, por sua vez, também consiste na busca 
de uma “verdade”, que pode ter como objeto um acontecimento 
histórico, mas dele abstrai a experiência do ser humano com o seu 
passado. Nessa representação, em que história e ficção emergem, a 
presença de um sujeito que expõe sua ideologia e, consequentemente, 
a de seu grupo e a de seu tempo igualmente se destaca. Assim, história 
e ficção são discursos elaborados por meio de uma narração que, 
situada em um tempo presente, tenta resgatar e recompor o passado. 
Nesse sentido, ambos os discursos se originam em uma construção 
imagética, cujas lacunas e silêncios devem ser preenchidos pelo leitor, 
que lida, simultaneamente, com o factual e o imaginado. Nessa ordem, 
pode-se afirmar que ao pensarmos as narrativas em língua portuguesa 
contemporâneas, desencontramos fronteiras objetivas, uma vez 
que a ficção se expressa por um movimento em que os discursos 
histórico e literário se cruzam, cabendo a essa iluminar a realidade 
que lhe deu origem. Nesse sentido, há um diálogo das narrativas com 
a história, o qual valoriza a memória como elemento deflagrador e a 
representação de conflitos de identidade, o que permite analisá-las em 
suas correlações recíprocas tanto no que se refere ao mundo ficcional 
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instituído quanto ao processo discursivo que lhes dá forma. A história 
torna-se, assim, tema das narrativas e não apenas mero pano de fundo. 
Reinterpretando e transfigurando artisticamente a história, a narrativa 
dá forma à realidade de sujeitos sociais, sintetizando acontecimentos 
e anseios coletivos, ainda que esses sejam manifestados pela ação 
de personagens e por meio da ficção. Paralelamente, a partir de 
sua composição, essa modalidade de narrativa transforma o leitor 
em cúmplice de um exercício estético que infringe e subverte 
tradicionais discursos da história, bem como as formas de conceber 
a ficção, que mostra uma face híbrida, sem que se possa determinar 
os limites entre fantasia e realidade. Dessa forma, o resgate e a 
representação das formas assumidas pela vida humana no passado 
opõem-se à sua reconstrução objetiva, uma vez que pressupõem a 
criatividade e a imaginação, caracteres essenciais do fazer ficcional. 
Vislumbram-se, nessa perspectiva, a capacidade da Literatura de não 
só registrar e ficcionalizar fatos históricos concernentes à vida dos 
povos, mas também de, na plenitude de sua potencialidade ficcional, 
fazer história. A defesa de um diálogo entre a Literatura e a História 
sublinha a circunscrição do discurso histórico como uma prática 
eminentemente narrativa. E é justamente isso que fazem escritores 
de literatura contemporânea em língua portuguesa ao conferirem 
maior amplitude aos fatos históricos, revendo, por via da ficção, as 
narrativas manifestadas pelo discurso oficial dos estados português, 
brasileiro, moçambicano, angolano, guineense, cabo-verdiano, são-
tomeense e timorense. Exposições ficcionalizadas dos acontecimentos 
históricos desses países fundamentam-se em narrativas que revelam 
a coerência, a integridade, a plenitude e a inteireza de uma imagem 
de vida que é, e só pode ser, imaginária. Neste simpósio, abre-se 
espaço para a realização de exercícios teórico-críticos que incidam 
sobre narrativas da literatura contemporânea lusitana, brasileira 
e luso-africana que reflitam sobre a história, sustentando-se nos 
influxos da memória e tratando da representação e dos conflitos de 

identidades. Essas narrativas revelam-se objetos privilegiados para 
a investigação das relações interdisciplinares entre a literatura e a 
história e para a apreensão de significações que, inscritas em imagens 
simbólicas, configuram uma memória coletiva em que identidades se 
confrontam, se permeiam e se hibridizam. É a partir desse enfoque 
que o simpósio se volta para a análise da interlocução entre Literatura 
e História, visando a ampliar as discussões sobre a constituição das 
identidades portuguesa, brasileira e africana, na tessitura de narrativas. 
Convergem para essa proposição autores como António Lobo Antunes, 
José Saramago, Lídia Jorge, Inês Pedrosa, Valter Hugo Mãe, Ana Paula 
Riberio Tavares, José Eduardo Agualusa, Chico Buarque, Milton Hatoum, 
Paulina Chiziane, Pepetela, Luís Cardoso, Gonçalo Tavares, João Almino, 
Ana Miranda, entre outros, cujas narrativas têm merecido estudos 
isolados, sem que a representação histórico-social, a engenhosidade, 
a criatividade e a novidade de sua produção sejam relacionadas entre 
si, perspectiva que suas configurações estéticas provocam e que novos 
caminhos da crítica suscitam, razão por que este simpósio mostra-se 
como um campo profícuo para suas atualizações. 
Palavras-chave: Ficção, Língua portuguesa, Memória, Imaginário

TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
Literatura e Economia: o Crash de 29 nas literaturas dos países 
colonizados por Portugal 

Daniel Conte (Feevale)

A alegórica história de Mãe, materno mar 
Cassiana Grigoletto (IFRS-Sertão)

A guerra colonial portuguesa em Angola nas Cartas da Guerra de 
António Lobo Antunes 

Pedro Beja Aguiar (PUC-Rio)
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Ficção, História e Memória em Os cus de Judas e Mayombe
Haidê Silva (USP)

A representação da personagem Antônio Gonçalves Dias no romance 
Dias e dias de Ana Miranda: um diálogo entre a ficção e a história 

Édila de Cássia Souza Santana (UFMS)

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2
Memória e Migração em Nihonjin

Ricardo Postal (UFPE)

Autoficção e História em O Irmão Alemão, de Chico Buarque
Maria Isolina de Castro Soares (UFES)

Inscrever o nome no casco: narração e memória em Relato de um certo 
Oriente 

Fabricia Walace Rodrigues (UnB)

O narrador em O filho eterno, de Cristovão Tezza
Cecília Guedes Borges de Araujo (UESPI)

Memória e imaginário em Os Desvalidos, de Francisco J. C. Dantas 
Manuella Mirna Enéas de Nazaré (UFPE)

QUINTA 10

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
O sujeito e a escritura: o imaginário da criação literária

Márcia Ivana de Lima e Silva (UFRGS)

O labirinto lisboeta: revisitando a cidade no romance História do cerco 
de Lisboa, de José Saramago 

Ariane de Andrade da Silva (UERJ)

O projeto literário saramaguiano e o entrecruzamento das narrativas 
históricas e literárias

Ana Maria Cavalcante de Lima (USP)

O meu Porto: memória e arte no percurso autobiográfico de Mário 
Cláudio

Mariana Caser da Costa (UFF)

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 4
Os caminhos da memória em O livro dos guerrilheiros

Rosangela Sarteschi (USP)

Os memoráveis, de Lídia Jorge, e as várias Revoluções dos Cravos
Licia Rebelo de Oliveira Matos (UFRJ)

Ricardo Guilherme Dicke e o seu texto ficcional nas malhas do 
imaginário: um estudo sobre identidade

Iouchabel Sarratchara de Fatima Falcão (UFMT)
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Andrea Saad hossne (USP)
Raquel Illescas Bueno (UFPR)
Jefferson Agostini Mello (USP)

OS ESPAÇOS DA LITERATURA NA CULTURA 
CONTEMPORÂNEA61

Resumo: No texto de descrição do tema da ABRALIC 2016-2017 lemos 
que a literatura contemporânea tende a avançar as fronteiras do que 
comumente se tem chamado de Literatura; mais ainda, ela põe em 
xeque a ideia mesma de fronteira, implicando em múltiplos e diversos 
modos e instâncias de experiência. No sentido de discutir e testar 
possibilidades e limites dessa consideração, nosso foco neste simpósio 
é, de um lado, investigar as relações entre a literatura e a cultura 
contemporânea – cultura entendida aqui seja em seu sentido mais 
estrito, de artefatos e práticas culturais que não os literários, seja em 
sentido mais amplo, como modos de vida, de experiência; e, de outro, 
refletir sobre a articulação das práticas literárias contemporâneas 
com as novas formas de produção, circulação e recepção da literatura 
e da cultura, em sintonia, então, com a proposta de 2017, que se 
refere à necessidade da “reconstrução da materialidade dos meios 
de comunicação”. Partimos do pressuposto de que as relações entre 
literatura, cultura e sociedade são sobredeterminadas, isto é, ao 
mesmo tempo em que para discuti-las não são suficientes teorias 
como as do reflexo ou da base/superestrutura, elas também não 
podem ser lidas apenas na chave voluntarista ou idealista, como se as 
obras se liberassem totalmente do chão histórico. Assim, para além 
da já conhecida tópica da crítica contemporânea acerca da perda de 
centralidade da literatura, propomos os seguintes sub-temas a serem 
discutidos dentro do nosso simpósio: a) Produtores: No que toca aos 
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que escrevem a literatura, seria o caso de verificar a que movimentos e 
grupos da e na cultura contemporânea a sua literatura responde e/ou 
corresponde, que agentes a mobilizam ou são mobilizados por ela; em 
suma, quem são os produtores (legitimados, outsiders, alternativos) da 
narrativa, da poesia e da crítica contemporâneas? b) Posicionamentos/
Polêmicas: Como um desdobramento do tópico anterior, seria o caso 
de discutir que diferentes papéis e posições tanto esses produtores 
quanto os críticos literários têm assumido ultimamente no campo 
social e cultural; como se movimentam na esfera pública, que embates 
ou debates assumem ou descartam? c) Textos: Na discussão dos 
meandros do texto literário, importa refletir sobre os aspectos e 
pressupostos que balizam atualmente os diálogos das formas literárias 
com outras formas artísticas, tradicionais e contemporâneas (cinema, 
artes visuais, teatro, música, história em quadrinhos). Ainda, quais as 
narrativas e personagens que os textos literários e culturais legitimam 
e rejeitam nos dias que correm, isto é, que aspectos da cultura e da 
sociedade contemporâneas as obras internalizam e valorizam? d) 
Suportes: Se esse é um tema fundamental para as artes visuais, há 
pouca reflexão sobre ele nos estudos literários. Assim, no que diz 
respeito aos suportes da literatura contemporânea, perguntamo-nos 
em que medida os meios digitais, a internet e os modos de produção 
e recepção que esta traz desafiam as noções de literatura e de 
experiência, incluindo, no caso, a experiência de leitura e o lugar do 
leitor. Desdobrando essa questão, indagamos sobre as confluências e 
diferenças entre a recepção/produção crítica que circula na internet, 
marcada por postagens, na prática, anônimas, e pela divulgação de 
vlogs e blogs independentes, com o circuito crítico que marcou o 
momento anterior, quando, além do circuito universitário, ainda havia 
crítica especializada circulando regularmente nas grandes mídias. 
Finalmente, no que tange o objeto livro, em seu formato tradicional, 
quais as mudanças nas últimas décadas? e) Crítica literária: Pensando 
exclusivamente na crítica literária, quais são e como operam as 

instâncias de legitimação dos espaços literários e culturais? Nos 
dias que correm os escritores valorizados no meio universitário nas 
últimas décadas, cujas obras compõem o catálogo das editoras de 
maior prestígio, tendem a circular de forma relativamente restrita, 
com grande parte de seu público leitor formado por outros escritores 
e por pessoas ligadas ao circuito editorial. Terá sido sempre assim? 
Quais as especificidades perceptíveis no momento atual? e) Outros 
mediadores: Em um simpósio que visa a pensar as materialidades 
da literatura contemporânea, cabem, também, reflexões sobre o 
papel de editores e agentes literários, sobretudo em um momento de 
expansão do mercado editorial e de internacionalização da produção 
brasileira. Assim divididos, os sub-temas podem nos levar a refletir 
sobre as noções e categorias que têm como pressuposto a autonomia 
da literatura para definir-se a si mesma, com suas regras e instituições 
próprias, com suas lutas internas, seus debates na esfera pública 
acerca de sua função e seu valor, ou seja, noções que circunscrevem 
um espaço e uma especificidade – tais como a de campo de Bourdieu 
(crítica, ensino, academia etc.) ou a de sistema literário de Candido 
(autor, obra, leitor). Estariam elas sendo colocadas em xeque pela 
proclamada perda, na contemporaneidade, da especificidade da 
literatura, concebida, então, como pós-autônoma e desterritorializada 
(Ludmer) ecoando a proposta temática (2016-2017) da ABRALIC? 
Ou, pelo contrário, novos e velhos constrangimentos ainda estariam 
atuando em conjunto com a produção literária? 
Palavras-chave: Literatura Contemporânea, Espaço, Cultura, Mediações

TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 1
A potência do silêncio nos romances gráficos

Ana Lucia Amado Saraiva Ribeiro (PUC-Rio)
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Aproximações entre romance e quadrinhos em O grifo de Abdera, de 
Lourenço Mutarelli

Renata Manoni de Mello Castanho (USP)

Diálogo com a recepção crítica de Lourenço Mutarelli: olhares sobre a 
produção e suas impressões

Paulo Vitor Coelho (USP)

Titãs e Torquato Neto: a hora e a vez dos bichos escrotos desafinarem de 
vez o coro dos contentes

Angie Miranda Antunes (UFJF)

“Palavras azuis celestes”: um estudo sobre Roça Barroca, de Josely 
Vianna Baptista

Maria Salete Borba (UNICENTRO)

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 2
A produção literária na periferia: limites e possibilidades

Renata de Oliveira Batista Rodrigues (UFRJ)

ECO – performances poéticas: a produção de presença e o afeto nas 
cenas contemporâneas de poesia

Anelise de Freitas (UFJF)

Editoras cartoneras e línguas de fronteira: espaço de encontros e 
desencontros

Rita Lenira de Freitas Bittencourt (UFRGS)

Uma leitura a contrapelo acerca do desaparecimento da literatura ou de 
seu lugar na contemporaneidade

Andrea Saad Hossne (USP)

Crítica e política: deslocamentos da literatura brasileira contemporânea
Claudia Luiza Caimi (UFRGS), Rejane Pivetta de Oliveira (UniRitter-POA)

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 3
As cartas de Phillip Roth e o “descontrole” da ficção

Adriano Schwartz (USP)

Do real ao ficcional, do virtual ao literário: procedimentos da escrita de 
Clara Averbuck

Carlos Henrique Vieira (UNICAMP), Daniela Birman (UNICAMP)

A permanência do paradigma: o romance de João Gilberto Noll e a 
dialética do localismo e do cosmopolitismo

Patrícia Fabro Barbosa (UFPR)

Espaços e imaginários: a força poética das águas na produção 
romanesca de Carlos Barbosa

Joseilton Ribeiro Bonfim (UNEB), Carlos Augusto Magalhães (UNEB)

A farmácia literária: remédio e veneno romanesco
Mônica Fernanda Rodrigues Gama (UFOP)

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 4
Crítica literária nos anos 1970: as batalhas teóricas e seus desdobramentos

Jefferson Agostini Mello (USP)

Sobre o espaço da crítica literária na ficção contemporânea
Raquel Illescas Bueno (UFPR)

A circulação da obra de Bernardo Carvalho em Portugal
Umberto de Souza Cunha Neto (USP)

O lugar da memória marginal na poesia hagiográfica de Cacaso
Maria Fernanda dos Santos (UNICENTRO)
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Cássia Maria Bezerra do Nascimento (UFAM)
Rita Barbosa de Oliveira (UFAM)
Elizabeth Dias Martins (UFC)

PASSADO PRESENTE NA LITERATURA 
CONTEMPORÂNEA62

Resumo: Dentre a diversidade de pesquisas no universo do 
comparatismo, reconhecendo a transversalidade e a pluralidade da 
abordagem das questões e considerando a diferença entre os objetos do 
estudo comparativo, este Simpósio acolhe trabalhos para comunicação 
a respeito de temas recorrentes nas obras literárias da segunda metade 
do século XX e do início do século XXI em comparação com as obras 
de épocas anteriores, não apenas presentes nos sistemas literários 
como também na interação da arte da palavra com as demais artes 
e áreas do conhecimento. Neste sentido, serão aceitos trabalhos que 
visem à discussão da atualização de temas nas obras do período acima 
delimitado sob os pontos de vistas da intertextualidade, por meio das 
ideias de Aguiar e Silva, Romanno de Sant’Anna; da residualidade, 
teorizada por Roberto Pontes; da tradição e da experimentação, com o 
pensamento de Harold Bloom e T. S. Eliot; e dos vieses da tradução, com 
Michaël Oustinoff e Haroldo de Campos, seguindo o viés da Literatura 
Comparada de Carvalhal, Octavio Paz e Jonathan Culler. Na proposta de 
comunicação devem constar a metodologia de demonstração e análise 
do trabalho como também o quadro teórico que o fundamenta, este 
ampliado de acordo com a linha de investigação escolhida.
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SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
“Zeca Dama”: A (Des)construção da Homossociabilidade e da 
Masculinidade no Seringal Amazônico

Enderson de Souza Sampaio (UFAM)

A Erotização na Poética de Gilka Machado: a crítica de ontem versus a 
crítica de hoje

Neivana Rolim De Lima (UFAM)

A forma poética clássica na obra de Ernesto Penafort
Hervelyn Tatyane dos Santos Ferreira (UFAM)

A trajetória da morte dos retirantes de Portinari, na Uiara de Octávio 
Sarmento.

Alexandre da Silva Santos (UFAM)

Tradição e inovação em Lavoura Arcaica: um diálogo com o Sermão da 
Sexagésima e a Parábola do Semeador

Francisca Yorranna da Silva (UFC)

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 2
Da Penélope Grega à Penélope Moderna: a Memória em “Penélope” de 
Ana Martins Marques

Virginia da Silva Santos (UFAL)

Maria do Carmo e Domingas: Um Estudo Comparativo de Vidas 
Fragmentadas pelo Patriarcalismo

Maurício Viana de Sá (UFAM)

Mitos Amazônicos: Análise Residual em Vida e Morte da Onça-Gente, de 
Joel Rufino dos Santos

Izabely Barbosa Farias (UFAM)

Um Padre às Avessas: Estudo da Loucura Residual na Poética Ceciliana
Monike Rabelo da Silva Lira (UFAM)

gabriela Silva (PUC-RS)
Ilse Maria Vivian (URI)
Inara de Oliveria Rodrigues (UESC)

PERSPECTIVAS DA LITERATURA 
PORTUgUESA CONTEMPORÂNEA63

Resumo: A literatura portuguesa ocupa um espaço significativo no 
cânone ocidental com nomes como Camões, Fernando Pessoa, Eça 
de Queiroz, José Saramago entre tantos outros. Ao longo do século 
XX e ainda no XXI a literatura produzida em Portugal manteve-se de 
caráter documental, repleta de questionamentos políticos-sociais e 
históricos, tanto na poesia como no âmbito da narrativa. A questão de 
suaorigem,das guerras e personalidades que compõem esse imaginário 
português sempre foram recorrentes e presentes na literatura até os 
mais recentes dias. Demarcada pelo período pós-25 de abril de 1974, 
com a queda da ditadura salazarista, a literatura portuguesa engaja-
se numa nova escrita em constante resgate histórico e simbólico da 
identidade nacional. As relações de construção literária e percurso 
histórico estão intimamente ligadas. As obras são resultado de seu 
tempo, do universo de ideias que as cercam. Então, o século XXI 
marca u ma distinta perspectiva na literatura portuguesa em vozes e 
temáticas, muitas ainda voltadas para o envolvimento social e a tomada 
de consciência da realidade contemporânea e outras percepções do 
sujeito. Novos sentidos são dados à ficção e uma singular configuração 
de apreensão e representação do real se apresentam como 
norteadores da produção literária nomeada como contemporânea 
em Portugal. Ampla em suas manifestações, essa literatura abrange 
memória, deslocamentos e descentralizações, paródias, revisitações 
e experimentalismos que movem estruturas e temas já conhecidos, 
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como também projetam-se em outras formas de narrar e apresentar a 
ficção e a poesia. Em constante mutação, como nos versos de Camões 
“Mudam-se os tempos,mudam-se as vontades” a literatura portuguesa 
foi alargando seu espaço de produção e de construção da identidade. 
João Barrento em seu último livro de ensaios A chama e as cinzas – 
um quarto de século de literatura portuguesa (1974-2000) aborda 
alguns dos questionamentos e problemáticas da literatura portuguesa 
produzida no final do século anterior e do atual. Essas questões se 
originam ao pensarmos sobre os novos desafios sociais,, mudanças 
de paradigmas técnico-científicos e transformações culturais globais. 
Segundo o autor, pode-se entender melhor “o lugar social, cultural e 
curricular da Literatura Portuguesa hoje e da literatura portuguesa de 
hoje, num Portugal europeu em plena crise de identidade, crescendo 
e perdendo-se de si no meio de contradições que derivam do embate 
entre realidades constitutivamente pré-modernas e momentos de 
uma pós-modernidade assimilada à pressa.” (BARRENTO, 2016, 
p.179) Do mesmo modo, porém de formas diferentes, podemos 
pensar sobre a literatura portuguesa a partir de nossos estudos, 
tanto ao pensarmos na importância da herança literária, quanto nas 
modificações dessa literatura até os dias atuais. Entender a literatura 
portuguesa é perceber o movimento de diversas literaturas que se 
dinamizam a partir dela e é também perceber que ela transcende (sem 
esquecer-se) a história, procura caminhos narrativos experimentais 
e inovadores para o próprio país onde se engendra e para o mundo 
além das fronteiras nacionais. Nomes significativos no espaço literário 
português tornam-se objetos de estudo e ampliam o entendimento 
das novas formas de escrita. Essas novas produções nos auxiliam 
a pensar em questões como a definição de elementos intrínsecos 
do universo literário: linguagem, organização de suas categorias 
constitutivas, valores estéticos e humanísticos. Aspectos formais 
que se conjugam à questões ideológicas e identitárias permitem o 
surgimento de possibilidades de leitura e estudos: tendências, teoria 

literária, domínios temáticos, problematizações,comparativismo das 
mais diferentes vertentes e escopos. Perceber as transformações que 
acontecem na literatura produzida em Portugal contemporaneamente 
é dispor-se a entender as modificações que avançam sobre o homem 
português e sua cultura. A experimentação narrativa, as diferentes 
formas de pensar e reagir ao mundo e as tentativas de revisão histórica 
são elementos constantes na literatura portuguesa. A matéria-prima 
da literatura portuguesa contemporânea ainda é o homem português, 
não só como objeto artístico contemplado e descrito nos textos, mas 
o sujeito português leitor de um mundo externo ao seu, ou ainda um 
mundo pertinente ao entendimento do seu próprio universo histórico 
e social, vivenciado através de experiências particulares ou coletivas. 
Faz-se então, necessário o espaço para a discussão e apresentação das 
ideias dessa literatura, numa multiplicidade de focos que cresce em 
novas formas de se perceber as modificações alinhadas às constantes 
transformações da própria literatura portuguesa. As tendências dessa 
literatura do século XX e XXI são portanto o objetivo desse simpósio, 
que pretende-se como espaço para o debate e a reflexão dos textos, 
estilos e especificidades da literatura portuguesa contemporânea, em 
sua diversidade de nomes e escritas. 
Palavras-chave: Literatura portuguesa, Contemporaneidade, Escritas, 
Lusofonia

TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
Lisboa de 1147, Portugal de 1989: o palipsesto saramaguiano de História 
do cerco de Lisboa

Iarima Nunes Redu (USP)

Todos os nomes e Intermitências da morte como tendências de 
Literatura-mundo em José Saramago

Maria Catarina Rabelo Bozio (USP)
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Do silêncio ao grito: as vozes em Levantado do chão de José Saramago.
Luana Catita Steffler (UFSM)

A escrita e a solidão em O paraíso segundo Lars D de João Tordo
Gabriela Silva (PUC-RS)

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2
Um nó semântico trespassa a bic preta: cenas de escrita no último 
Herberto Helder

Roberto Bezerra de Menezes (UFMG)

Os passos em volta, a poética dos contos de Herberto Helder
Alexandra Lopes da Cunha (PUC-RS)

Os trabalhos da morte em Herberto Helder
Paulo Ricardo Braz de Souza (UFF)

Figurações do tempo em Ainda é tempo e Como é natural de Mário 
Dionísio

Patrícia Resende Pereira (UFMG)

QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
Pedacinhos de ossos: esboço para uma ontologia da pobreza na poética 
de Manuel de Freitas

Sérgio Henrique da Silva Lima (UFMG)

A dessentimentalização romântica na poesia de Joaquim Manuel 
Magalhães

Juliana Jordão Canella Valentim (UFF)

As poéticas da modernidade e a crise – apontamentos em O roubo do 
silêncio de Marcos Siscar e Mais espesso que a água de Luís Quintais

Meire Lisboa Santos Gonçalves (UFG)

Anacronismo e desfasamento em Manuel António Pina
Paloma Roriz (UFF)

Uma solidão solidária: poesia como comunidade de afetos em Manuel 
de Freitas

Tamy de Macedo Pimenta (UFF)

Poesia como resistência em A convergência do ventos de Nuno Júdice
Bruna Fernanda de Simone (UNESP)

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 4
Quanto vale o valor na ficção épica de Gonçalo M. Tavares?

Evelyn Blaut Fernandes (UFRJ)

Retorno e retornados- um não lugar, um não estar
Eliana da Conceição Tolentino (UFSJ)

Teolinda Gersão, contadora de histórias
Orivaldo Rocha da Silva (U.P. Mackenzie)

As relações entre memória e história: uma perspectiva do testemunho, 
do trauma e da melancolia nos romances portugueses contemporâneos 

José Luís Fornos (FURG)
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Leonardo Davino de Oliveira (UERJ)
Carlos Augusto Bonifácio Leite (UFRgS)

POESIA CONTEMPORÂNEA: CRíTICA E 
TRANSDISCIPLINARIDADE 64

Resumo: A poesia teria empobrecido depois do fim das vanguardas? 
Qual é a adjetivação mais precisa para a poesia atual? A modernidade 
foi superada? Essas perguntas norteiam a proposta deste Simpósio e nos 
levam a pensar sobre como a poesia contemporânea é notadamente 
marcada pela ruptura das fronteiras entre gêneros, estéticas e éticas 
composicionais. Ou pela ideia de “pós-utopia”, lançada por Haroldo 
de Campos (1997). Isso dificulta a apreensão holística do poema, que, 
por sua vez, tem exigido o acionamento cada vez maior de saberes 
variados por parte do crítico e do leitor. Para Marcos Siscar (2010), por 
exemplo, “o mesmo processo de esvaziamento do contemporâneo é 
reconhecível, inclusive, em análises que pretendem abordar de frente a 
literatura do presente” (p.171). Entre o “me dê um cigarro” modernista 
de Oswald de Andrade e o “me segura que eu vou dar um troço” 
marginal de Wally Salomão, há o desenvolvimento ético e estético 
do conceito verbivocovisual dos concretos, que incorpora à poesia 
procedimentos feitos por precursores, tais como Sousândrade. Por isso, 
a partir da definição dada por Giorgio Agamben (2009) para o que é o 
contemporâneo, situamos como contemporânea a poesia realizada a 
partir da década de 1960, no Brasil, em especial, a partir da Tropicália, 
com sua abertura às possibilidades de relação antropofágica entre 
as diversas perspectivas estético-artística-filosóficas. Sem desprezar 
a ressignificação das formas composicionais clássicas, ou seja, sem 
deixar de atentar para a permanência e as ressonâncias de um discurso 
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poético da tradição e da modernidade na poesia atual. No Brasil, pelo 
menos desde a Poesia Concreta, com sua ética verbivocovisual, os 
limites que separam a poesia de outras artes, particularmente, as artes 
plásticas, e a arquitetura e a publicidade, foram diluídos. A Tropicália, 
sendo uma releitura da antropofagia oswaldiana, também incorpora as 
discussões dos poetas concretos, por exemplo. De Mallarmé a Joyce, 
de cummings a Apollinaire, Oswald e João Cabral, passando pela escrita 
ideogramática, pelo Formalismo Russo, pelas modalidades da poesia 
segundo Ezra Pound (melopeia, fanopeia, logopeia) e pela montagem 
eisensteiniana, os poetas Augusto de Campos, Haroldo de Campos 
e Décio Pignatari desenvolveram uma poesia em que as linguagens 
artísticas confluem em fusão e que, sem dúvida, encontrará ressonância 
nas chamadas performances poéticas pós-1968: quando a política ganha 
destaque nas Artes, em especial na canção popular. É também nesse 
período, entre 1960 e 1970, que, se por um lado, vivenciamos grande 
emergência das teorias imanentistas, quando a crítica se concentra 
no texto em si, por outro lado, percebe-se também a demanda pelo 
debate coletivo da memória, o que levará à produção de uma poesia 
empenhada na liberação do corpo. Está em voga a luta pelas liberdades 
individuais. A poesia demanda mais do que escrita e papel. Para Paul 
Zumthor (2007), se “a noção de ‘literatura’ é historicamente demarcada, 
de pertinência limitada no espaço e no tempo”, a poesia é a arte “de 
uma linguagem humana, independente dos modos de concretização 
e fundamentada nas estruturas antropológicas mais profundas” (p. 
12). Desse modo, o objetivo principal desse simpósio é promover a 
reflexão sobre o universo estético e cultural da poesia contemporânea, 
associando linguagens e instrumentos teóricos das diversas áreas 
disciplinares - articulando elementos que transpassam entre, além e 
através das disciplinas e dos suportes: música, canção, artes plásticas, 
performance, fotografia, vídeo, internet -, a fim de iluminar a atualidade 
da crítica de poesia. Crítica que reflete e refrata a crise de identidade e 
de representação porque perpassa a poesia (CAMPOS, 1979; SISCAR, 

2010); crítica que não é, a priori, mais que a obra, mas, pelo contrário, 
incorpora a obra. Vejam-se, por exemplo, a grande quantidade 
de criações críticas, obras engajadas e críticas criativas que tem 
caracterizado boa parte da produção atual. Topos que problematiza a 
própria divisão entre arte e não-arte. Bem como a crítica especializada 
da crítica que segue as leis de mercado. O que leva-nos a perguntar 
se a crítica se esqueceu de ser crítica. Portanto, esperamos reunir 
pesquisadores em torno da transdisciplinaridade e da crítica da poesia 
feita no presente recente. São bem-vindas ao simpósio as propostas de 
comunicações que versem sobre a tentativa de estesia, leitura e crítica 
da poesia contemporânea, colaborando para conferir maior precisão à 
formulação conceitual dessa poesia. A proposta é tornar este espaço um 
ambiente aberto às investigações das mais diversas e sutis abordagens 
do fazer poético, a fim de desautomatizar e dar visibilidade à arte da 
palavra, na Academia, no ensino e no cotidiano. 
Palavras-chave: Poesia, Contemporâneo, Crítica, Transdisciplinaridade

TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 1
Sereias na poesia contemporânea: Iara

Leonardo Davino de Oliveira (UERJ)

Uma Poética da Ninfa: aparições na poesia brasileira moderna e 
contemporânea

Maura Voltarelli Roque (UNICAMP)

Ogum e São Jorge: conexões etnopoéticas em liturgia de candomblé
Roncalli Dantas Pinheiro (UFPB)

Lírica e interlocução em Hilda Hilst 
Sandra Aparecida Fernandes Lopes Ferrari (IFRO)

Paul Celan, Max Martins, Age de Carvalho: topologia a caminho 
Thiago Ponce de Moraes (IFRJ/UFF)
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QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 2
Arabescos líricos: a autorreflexão como processo estilístico da poesia 
contemporânea brasileira 

Amanda Ramalho de Freitas Brito (UFPB), Hermano de França 
Rodrigues (UFPB)

À procura de pés no dark room: Glauco Mattoso e a visão sem olhos
Baruc Carvalho Martins (UFF)

A palavra-jardim: poética em ritmo vegetal 
Elisa Duque Neves dos Santos (UFF)

Haroldo de Campos e a pós-utopia: um aceno para o futuro
Thiago de Melo Barbosa (UNICAMP)

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 3
Um caso de atropelamento: autoficção e performance nos poemas de 
Marília Garcia

Marcio Ramos Junqueira (UNEB)

ODPIS – Finitude poética na contemporaneidade
Larissa de Cássia Antunes Ribeiro (UFPR)

Cartas já não adiantam mais: relações entre escrita íntima e a poética de 
Ana Cristina Cesa

Cesar Garcia Lima (UFF/FAPERJ)

Marcos Siscar: poeta-crítico contemporâneo
Andre Vinicius Pessoa (UERJ/CAPES/FAPERJ)

O cosmos da poesia: revelações metapoéticas em Claudia Roquette-Pinto
Eloiza Fernanda Marani (UFMS)

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 4
Tropicalismo e Racionais: os limites do Brasil moderno pela canção 
popular

Carlos Augusto Bonifácio Leite (UFRS)

Torquato Neto em Nosferato no Brasil: performance como resistência à 
invisibilidade e à ausência de voz 

Esmeralda Barbosa Cravancola (UFBA)

Táticas transescriturais nos babilaques de Waly Salomão 
Tazio Zambi de Albuquerque (USP)

Poesia Agora: produção e crítica da diversidade
Lucas Viriato de Medeiros Machado Pinto de Souza (PUC-Rio)
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gustavo Silveira Ribeiro (UFMg)
Tiago guilherme Pinheiro (UNICAMP)

POESIA CONTRA POLíCIA: CENAS E 
FORMAS DE COMBATE NA PRODUÇãO 
POÉTICA CONTEMPORÂNEA65

Resumo: Novas situações sociais, novos arranjos de poder trazem 
à tona o espectro de antigos problemas: num cenário amplo em 
que um conjunto de políticas globais e nacionais prepara o terreno 
para um novo estágio da violência estrutural e de incremento 
das formas de exploração do trabalho e da degradação da vida 
comum cabe recolocar, uma vez mais aos pesquisadores do campo 
das Letras, a velha pergunta sobre como a Poesia e a Polícia se 
encontram e se confrontam nas diferentes cenas que compõe 
esse tempo heterogêneo que chamamos de “contemporâneo”. 
Pensar esse encontro é, desde sempre, pensar o embate entre 
a potência e o controle, o desregramento e a norma cega, a 
inquietação da dúvida permanente e a certeza total, sem fissuras 
ou contraditos. Nesse sentido, são mais do que duas instituições 
ou práticas sociais que aqui se enfrentam, mas dois modos de 
conhecer o mundo, duas maneiras de se relacionar com o corpo, o 
pensamento e as práticas sociais. 
Entre todas as diferenças que as separam, há no conflito histórico 
e constante entre poesia e polícia uma zona simbólica comum, 
constituída pelos modos como ambas buscam fazer um uso 
particular de linguagem, levando ao limite sua força simbólica. 
Se a primeira busca fazer da tensão entre som e sentido, texto e 
gesto, seu modo de constituir mundos, a outra busca instituir o ato 
performativo total, no qual palavra e ordem, voz e violência, história 
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e natureza, coincidiriam totalmente, sem arestas ou ambiguidades 
de qualquer forma: a tentativa de conciliar esses duas visões 
produziu, no século XX, os piores tipos de pesadelo, como nunca é 
possível esquecer.
É notório que com o aumento das intensidades em torno de 
questões como a migração e a xenofobia, a concentração cada vez 
mais acelerada de riqueza, o desmantelamento geral de instituições 
públicas, a precarização e instrumentalização do ensino, o abandono 
de políticas para refrear a destruição ecológica, a evidenciação 
cada vez mais cínica do perpétuo estado de exceção em que vivem 
as sociedades como a brasileira – tudo isso faz com que o aparato 
policial se difunda cada vez mais, estendendo para todos os lados 
os seus tentáculos, ascendendo quase inconteste como principal 
agente do estado, verdadeira materialização do seu poder. Polícia 
aqui não se entende apenas como sua manifestação mais patente 
como aparelho repressor do estado, que tem como objetivo 
garantir a Lei, agindo ao mesmo tempo como sua encarnação 
e excesso. Trata-se de um congelamento na própria trama do 
sensível, na contagem e manutenção dos lugares próprios a cada 
componente em uma sociedade, consistindo no próprio avesso da 
política, tal como a descreve Jacques Rancière. A recente situação 
brasileira, inclusive, oferece exemplos mais que suficientes para 
que se possa observar também não só a natureza de classe do 
aparato policial, sua brutalidade excludente e ação continuamente 
discricionária para com os setores mais frágeis da sociedade, 
como permite também pensar a transformação dessa instituição 
violenta e autoritária em verdadeiro paradigma, uma vez que as 
formas de vigilância e cerceamento da liberdade, bem como de 
apoio completo ao poder central, vêm se tornando cada dia mais 
amplas, espalhando-se no corpo da sociedade para além da atuação 
imediata do aparato policial-militar. É como se se entranhasse na 
sociedade, de modo acelerado, o estigma do terror e do controle 

que governam as instituições voltadas para a repressão e o 
enquadramento coletivo.
Se a denúncia e a luta direta contra esse estado de coisas não pode 
ser considerada uma tarefa específica (ou mesmo primordial) da 
poesia – sem que se lhe inflija uma ordem de restrição qualquer, 
uma normatização de fundo também autoritária, uma limitação, 
enfim, a sua própria potência de desestabilização – é necessário 
reconhecer que a sua vocação sempre foi combativa. E que, 
particularmente no período moderno, os enfrentamentos com 
o poder (seja ele estatal ou econômico, cultural ou ideológico) 
marcaram de maneira decisiva a história da poesia, aguçando 
suas armas ou revelando, em certos casos, os seus limites letais: 
a trajetória de Lorca e Brodsky e Pasolini, entre tantos exemplos 
possíveis, se afirmam aqui. Convém lembrar também que a 
literatura é um esporte de combate, é pugilista, agonística, para 
recordar o mote de um curso oferecido por Antoine Compagnon 
e que faz ecoar uma série de autores, de Homero a Cortázar, de 
Dante a Carlito Azevedo, e tantos outros no caminho. Diante desse 
conjunto amplo e heterogêneo de coisas, o presente Simpósio 
gostaria de acolher trabalhos que se proponham a pensar as 
múltiplas formas e direções do embate entre poesia e polícia hoje 
na cultura contemporânea (não só do Brasil), de modo a fazer notar 
o crescente destino político da poesia produzida no presente entre 
nós, seu caráter contestatório e anti-establishment. Comunicações 
dedicadas a observar as representações da violência e do terror são 
bem-vindas, assim como aquelas que querem investigar como, no 
plano da linguagem e das formas específicas da lírica, a linguagem 
policial pôde ser aproveitada, bem como as maneiras com que a 
poesia vem elaborando os contra-discursos com que esmiuçar e 
combater a fala sem sombras do poder. 
Palavras-chave: Poesia contemporânea, Polícia, Violência, Combate
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QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 1
O picho e a posse: a rua tatuada na poesia de Reuben da Rocha

Fabio Weintraub (USP)

Aula fora da aula: poesia contemporânea e ocupação secundarista no 
contexto brasileiro

Luiz Guilherme Ribeiro Barbosa (Colégio Pedro II)

A mise-en-scène da poesia em (de) protesto
Bárbara Xavier França (UFMG)

Língua de cão: aproximações entre o Livro das Postagens e os vídeos da 
mídia alternativa produzidos em manifestações políticas

Maria Del-Vecchio Bogado (PUC-Rio)

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2
Naturezas sulfúricas: poesia e anarquismo em Fabiano Calixto

Tiago Guilherme Pinheiro (UNICAMP)

Linguagem, percepção e movimento em As aventuras de cavaloDada em 
+ realidades q canais de TV 

João Gonçalves Ferreira Christófaro Silva (UFMG)

Dispositivos de controle e descontrole: três semblantes da pane em 
Lucas Matos

Rafael Zacca (PUC-Rio)

Nos corredores do mundo: encontro e belicosidade em Jóquei, de 
Matilde Campilho, e Arredia, de Karina Couto 

Paulo Roberto Barreto Caetano (CEFET–MG)

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 3
Mundo inimigo: Pasolini e a poesia brasileira contemporânea

Gustavo Silveira Ribeiro (UFMG)

Política e poesia brasileira contemporânea: algumas considerações a 
partir de dois textos de Iumna M. Simon e Antonio Cicero

Maurício Chamarelli Gutierrez (UFJF)

Na escuridão dos tempos: Amor, Política e Poesia 
Danielle Henrique Magalhães (UFRJ)

Poesia e resistência: Impossível como nunca ter tido um rosto
Juliana Veloso Mendes de Freitas (UFMG)
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Marcelo Jacques de Moraes (UFRJ)
Masé Lemos (UNIRIO)
Maurício Mendonça Cardozo (UFPR)

POESIA E INTERFACES: OPERAÇõES, 
COMPOSIÇõES, TRADUÇõES66

Resumo: As experiências poéticas contemporâneas envolvem questões 
teóricas e críticas diversas, estabelecendo relações e tensões entre 
meios artísticos e campos do saber diversos, bem como sondando 
modos de criação, de circulação e/ou de exposição do que ainda se 
pretende pensar nos limites da poesia – ou para além deles. Interessa-
nos, portanto, de maneira geral, refletir sobre a configuração atual do 
domínio da poesia especialmente a partir de suas interfaces com outras 
práticas de produção de sentido que continuem, de maneira explícita ou 
não, a reivindicá-la, ainda que negativamente. 
Assim, por exemplo, alguns temas que nos parecem pertinentes: a 
articulação da obra propriamente literária de um autor com sua reflexão 
crítica sobre a própria escrita e sobre a de outros escritores que ele 
porventura eleja como seus contemporâneos, bem como com sua 
reflexão crítica sobre a tradução de si e de outros autores; a questão 
fundamental da sintaxe da frase poética e seus modos de encenação 
da relação entre o verso e a prosa; a relação da poesia com outras 
artes; a produção de imagens na poesia a partir da tensão entre o 
figurativo e o literal; a força dos intertextos e da apropriação das obras 
umas pelas outras, bem como as questões teórico-críticas que movem 
suas traduções e retraduções; o trabalho de invenção linguística e sua 
relação com as línguas que proliferam cada vez mais intensamente 
por meio das mutações mediáticas; a retórica das vanguardas, seus 
impasses históricos e sua eventual superação; as posições antipoéticas 
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e a necessidade da literatura como instituição; a ironia na relação com 
a vida literária institucionalizada e seu alcance político; as noções de 
dispositivo e de performance e seu agenciamento prático no domínio da 
poesia; a autonomia da poesia e sua disposição própria ao pensamento; 
a problematização dos regimes de representação preponderantes 
na historiografia da poesia e da arte moderna; o regime artístico e 
a produção de subjetividades; a tradução da poesia em diacronia, 
sincronia ou anacronia, bem como a questão da contemporaneidade e da 
extemporaneidade da tradução poética.
Nosso simpósio tem, em suma, por objetivo discutir a poesia 
contemporânea – tomamos aqui o adjetivo no sentido prático, não 
polêmico: a poesia que se lê nos dias de hoje – com especial atenção às 
formas próprias de morte e vida do que se conceba como obra poética, 
às suas estratégias de criação, de reflexão, de exposição e de tradução, 
abordando questões como as relações de apropriação e expropriação 
entre a poesia e os vários meios de expressão artística, suas afinidades 
com a história das formas e com a filosofia contemporânea, a tensão 
entre a experiência e o experimental que nela se revela, ou, ainda, o 
lugar da tradução como prática de leitura e/ ou de criação. 
Palavras-chave: Poesia, Crítica, Interfaces, Tradução

TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 1
Qualidades para uma poesia sem qualidades

Masé Lemos (UNIRIO)

“Write with merda”: a persistência de Ulisses e alguns resíduos de 
erudição literária em gigolô de bibelôs, de Waly Salomão

Gustavo Scudeller (UNIFESP)

O retorno do real nas poéticas contemporâneas: uma leitura da “pedra” 
e do “cão” em Carlito Azevedo, Ricardo Domeneck e Marília Garcia

Juliana Bratfisch (UNICAMP)

A concepção do “poético” no discurso crítico sobre obras audiovisuais: 
os filmes e vídeos de Cao Guimarães

Carla da Silva Miguelote (UNIRIO)

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2
Da objetividade à destinação

Marcos Siscar (UNICAMP)

Josely Vianna Baptista: uma poética xamânica da tradição e da tradução
Celia Pedrosa (UFF)

Performances de uma poética: a tradução do texto teatral
Rodrigo Ielpo (UFRJ)

Abalos em tradução: em busca de uma genética estilística em Murs de 
Marcel Cohen

Verónica Galíndez (USP)

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 3 
Vida e envelhecimento da obra literária e da obra literária em tradução

Mauricio Mendonça Cardozo (UFPR/CNPq)

Entre o Anjo e o Polichinelo: ecos
Izabela Leal (UFPA)

Criação, tradução e reflexão na poesia de Age de Carvalho
Mayara Guimaraes (UFPA)

Tradução divergente: pensando a recepção da atual poesia do Brasil no 
México

Claudia Dias Sampaio (UFF/FAPERJ)

Descrição, transcrição, transcriação: a partir de Chantal Akerman (e da 
tentativa de título “ela faz filmes porque faz filmes, porque faz filmes”)

Lucas Ferraço Nassif Ferreira dos Santos (PUC-Rio)
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QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 4

Pensamento poético e intertextualidade em Orides Fontela

Patricia Lavelle (PUC-Rio)

Usos de desvantagens da tradição para a poesia contemporânea

Sofia de Sousa Silva (UFRJ)

Glauco Mattoso: o cego obsceno

Marcelo Diniz (UFRJ)

Autorreflexividade lírica em “Fisiologia da composição”, de Paulo 
Henriques Britto

Rosana Nunes Alencar (UNIR)

Soneto, sonetilho, soneteto, sonetoide: variações formais na poesia de 
Paulo Henriques Britto

Miguel Heitor Braga Vieira (UEL)

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 5 

Teatralidades na linguagem: transposições poemáticas

Susana Scramim (UFSC)

Do desejo de escrita

Ana Kiffer (PUC-Rio)

Francis Ponge, entre poesia e tradução

Danielle Almeida (UFRJ)

Jean-Christophe Bailly e a legenda(gem) dispersa do mundo: 
comparições, conexões, ricochetes, desarraigamentos

Marcelo Jacques de Moraes (UFRJ)

Silvia Maria Azevedo (UNESP/Assis) 
Ana Paula Franco Nobile Brandileone (UENP/CCP)

POLêMICAS INTELECTUAIS NA AMÉRICA 
LATINA ENTRE OS SÉCULOS XIX E XX: 
RETóRICA, CULTURA E hISTóRIA67

Resumo: Fenômenos da cultura de âmbito mundial que se registram em 
diferentes períodos da História, as polêmicas intelectuais configuram-
se como um dos traços marcantes da vida político-cultural na América 
Latina, entre os séculos XIX e XX. A exemplo do que aconteceu no Brasil, 
frequentemente os debates resultaram do trânsito de seus autores em 
redações, editoras e gabinetes de homens influentes. Os interesses alheios, 
até certo ponto escusos, acompanham as contendas em suas variadas 
formas e sob múltiplas vozes. Articuladas em variados veículos e gêneros 
– manifestos, ensaios, correspondências, suplementos literários, revistas, 
entrevistas, debates, folhetos de cordel -, as polêmicas arregimentaram 
grande parte da intelectualidade, tanto da elite considerada letrada 
(jornalistas, literatos, juristas, médicos, políticos), quanto da esfera dita 
popular (repentistas, cantadores e cordelistas). Formas de intervenção 
discursiva que combinam as palavras escritas à imagética de seu tempo, as 
polêmicas intelectuais na América Latina percorreram os séculos XIX e XX 
com alarde e sem descanso, com participação de profissionais de diversos 
setores, em meio às singularidades históricas, políticas e culturais de cada 
tempo e país. Em sua configuração, os debates obedecem a determinados 
protocolos retóricos, tendo em vista a consagração dos próprios atores 
envolvidos junto aos diversos auditórios. Com o aval dos veículos - fossem 
eles de pequena, média ou grande tiragem -, a disseminação da palavra 
muitas vezes foi processada mediante a legitimação dos pares, envolvendo 
interesses de personagens diretamente envolvidos nas disputas ligados 
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a variadas instâncias do poder. Naturalmente, os registros de textos 
de natureza antagônica revelam algumas dubiedades. Isso interessa 
particularmente às Letras, no âmbito dos estudos linguísticos e literários, já 
que a fatura do texto não apenas segue alguns expedientes discursivos pré-
moldados, mas permite apontar o caráter artificial e postiço da polêmica 
em si. Ao lado de algum refinamento na linguagem, a contagiar também 
os modos e tons de dizer, uma coisa e outra não impediram o elemento 
ruidoso, entre opiniões e réplicas. A razão parece clara: quase sempre os 
autores exprimiam-se de determinado modo também como tentativa de 
ostentar sua habilidade em tecer argumentos contra um alvo em particular, 
convocando simultaneamente a adesão do público leitor. Objetivando 
localizar e analisar certas marcas de conteúdo, forma e expressão que 
aproximam os protagonistas de tais contendas de âmbito político e 
cultural, propomos responder algumas questões de forma e fundo, dentre 
as quais: 1. Em que medida as polêmicas envolvendo os intelectuais 
estariam mais ou menos ligadas a figuras públicas e/ou instituições de 
poder, nos países de origem? 2. Sob que aspectos as divergências no 
campo das ideias poderiam revelar o caráter personalista das figuras 
que se converteram em autênticos focos irradiadores dos debates? 3. 
De que modo se pode relacionar o teor e a qualidade das discussões 
a problemáticas relacionadas ao contexto sócio-histórico dos debates 
em marcha? 4. Afinal, o que se entende por ―polêmica intelectual‖, 
especialmente naqueles países onde a produção de cultura, e o acesso por 
parte dos pares, bem como dos leitores em geral, é tímido? 5. Como avaliar 
o efetivo alcance de determinados debates, considerando a circulação de 
textos e imagens nos veículos disponíveis, a partir de meados do século 
XIX? 6. Seria a polêmica, em si, uma maneira apelativa e institucionalizada 
de clamar pela maior atenção de um público rarefeito, ainda em fase de 
constituição? O resgate das discussões sobre temas aderentes à cultura de 
cada país pode lançar novas luzes sobre a canonização da própria crítica, 
cujos efeitos podemos sentir ainda hoje. 
Palavras-chave: Polêmicas, Retórica, Intelectuais, História

TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 1
José de Alencar: polêmicas ao correr da pena

Carla Hauer Grivicich (UERJ)

José de Alencar e Bruno Tolentino: dois forasteiros contra o 
establishment

Pedro Sette-Câmara (UERJ)

Inquéritos e polêmicas: a “tournée Brésil” de Sebastião Sampaio pelo 
Maranhão em 1908

Sílvia Maria Azevedo (UNESP/Assis)

Machado de Assis e Sílvio Romero: entre o tácito e o explícito
Thamires Regina Antunes Gonçalves (UERJ)

A voz do escritor intelectual: Érico Veríssimo no mundo
Fernanda Boarin Boechat (UFPR)

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 2
Embates e afinidades literárias em perspectiva: Domingos Carvalho da 
Silva e certa “Geração de 45

Laíse Ribas Bastos (UFSC)

Mário Faustino: poesia, crítica e experiência
Andre Vinicius Pessoa (UERJ/CAPES/FAPERJ)

A disputa pela forma: Candido e Rama no debate literário latino-
americano

Fábio Salem Daie (USP)

Polêmicas da vida (pós)moderna: o embate entre Ferréz e Luciano Huck
Ana Paula Franco Nobile Brandileone (UENP)
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Silvina Liliana Carrizo (UFJF)
Laura Barbosa Campos (UERJ)
Pedro Armando de Almeida Magalhães (UERJ)

(PóS-) MEMóRIA E TRANSMISSãO NA 
LITERATURA CONTEMPORÂNEA68

Resumo: Vivemos na era do “ativismo memorial”, expressão 
do historiador francês Henry Rousso (2016, p.10) referindo-se 
ao uso exacerbado da memória e ao consequente desgaste do 
termo. A multiplicação de instituições, como arquivos e museus; o 
compartilhamento em massa de fotografias e imagens, através de 
redes sociais que passam a ser suportes de lembranças; as políticas 
preservacionistas e as leis memorialistas são alguns sintomas do 
desejo de rememoração. O desejo de com-memoração ligado à ideia 
de reparação de eventos traumáticos e rupturas geracionais acabou se 
disseminando por boa parte da cultura, sobretudo após as catástrofes 
que marcaram o século XX: os genocídios armênio, judaico, de 
bósnios e de populações africanas; mas também o massacre contínuo 
e enlouquecido das populações indígenas e afro-descendentes, bem 
como de gerações inteiras perseguidas por ditaduras na América 
Latina e em outros continentes. O ativismo memorial tem tornado as 
diferenças entre memória, tradição e história cada vez mais tênues 
e, não por acaso, todos os dispositivos de memória e arquivamento, 
ferramentas desse mesmo ativismo, vêm sendo incessantemente 
revistos e remodelados. Buscamos, com o fim de dar continuidade 
aos trabalhos desenvolvidos pelo grupo “Representações da (pós-) 
memória na literatura contemporânea” durante a XIV ABRALIC, 2016, 
ampliar também as perspectivas não apenas para a exploração dos 
passados, mas sim, e fundamentalmente, para a compreensão do 
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presente. Este é o caso, por exemplo, das “narrativas de filiação” 
(Dominique Viart), textos construídos como um processo de 
investigação da ascendência e do próprio fenômeno de transmissão 
de uma herança problemática por envolver ausências e rupturas A 
proposta do simpósio é estudar as formas/conteúdos da profusão 
memorialista na literatura contemporânea a partir de alguns textos 
que apresentam essa característica, como, por exemplo, as escritas 
de si, e de alguns traços comuns, como a representação de um evento 
coletivo, a articulação entre o histórico, o real e o ficcional e a forte 
presença do trauma. Pretendemos reunir pesquisadores interessados 
no debate sobre a representação simbólica nas textualidades 
contemporâneas e nos seus diversos materiais e suportes e as 
relações entre tempo, memória e transmissão. Relembrar e recontar 
o passado, além de mobilizar diferentes tipos de memória (voluntária 
ou involuntária), são também questões muito ligadas à literatura 
de testemunho, área de estudo que desempenha um papel central 
para se entender processos históricos traumáticos, com violência 
estrutural e diretamente ligados ao atual ativismo memorial analisado 
por Rousso. Entendemos o termo testemunho no sentido amplo, 
referindo-se não apenas àquele que vivenciou o evento traumático 
e sobreviveu para testemunhar, mas englobando as três etimologias 
diferentes para o termo, conforme identifica Giorgio Agamben (2010). 
Pensando também dentro da chave de leitura elaborada por Márcio 
Seligmann-Silva: “O testemunho revela a linguagem e a lei como 
constructos dinâmicos, que carregam a marca de uma passagem 
constante, necessária e impossível entre o ‘real’ e o simbólico, 
entre o ‘passado e o ‘presente’” (SELIGMANN-SILVA, 2010, p.5). 
Nesse sentido, afirma-se também como relevante para o simpósio, a 
articulação entre o testemunho e a representação da pós-memória. 
A problemática de transferência inter e transgeracional de eventos 
traumáticos é uma noção identificada por Marianne Hirsh como 
uma “pós-memória”. Segundo a pesquisadora norte-americana, a 

pós-memória é uma espécie de memória por procuração em que o 
sujeito “é dominado por narrativas que precederam o seu nascimento 
e a sua consciência” (HIRSH, 2012, p.5). A autora destaca ainda que 
o testemunho de segunda ordem, que participa desse movimento 
de pós-memória, tanto pode se constituir de descendentes de 
vítimas quanto de pessoas cujas famílias nada sofreram. O prefixo 
“post” empregado por Hirsh em “postmemory”, não deve levar a 
crer em algo próximo do conceito de superação ou de “passado 
que passou”. Hirsch explica: “Não é simplesmente uma concessão à 
temporalidade linear ou à lógica sequencial. [...]. Como outros “pós”, 
pós-memória reflete uma oscilação incômoda entre continuidade e 
ruptura” (HIRSCH, 2012, p.5-6). O simpósio pretende, assim, refletir 
sobre a ampla profusão memorialista na literatura contemporânea, 
em seus variados modos de inscrição nas diferentes linguagens 
dos escritores, bem como pensar criticamente as relações entre 
a literatura e outras artes e mídias em função das problemáticas 
elencadas nos parágrafos anteriores.  
Palavras-chave: Pós-memória, Testemunho, Narrativas de filiação, 
Transmissão
Referências:
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Boitempo, 2010. 
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Culture after the Holocaust. New York : Columbia University Press, 2012. 
ROUSSO, Henry. face au passé. Essais sur la mémoire contemporaine.
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SELIGMANN-SILVA. O local do testemunho. Revista Tempo e Argumento, 
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TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
Linguagens de mescla: memórias, línguas e territórios

Silvina Liliana Carrizo (UFJF)

Testemunho e pós-memória em Noemi Jaffe e Michel Laub
Alice Cardoso Ferreira (UFJF)

Esquecer/Escrever é preciso: uma leitura de La casa de los conejos
Dayane Campos da Cunha Moura (UFJF)

Eu, tu e nós: questões identitáris e literárias em A queda do céu: 
palavras de um Xamã Yanomani

Juliana Almeida Salles (UFRJ)

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2
A escrita do trauma em Clémence Boulouque e em Delphine de Vigan

Laura Barbosa Campos (UERJ)

A representação da transgressão e do trauma nas narrativas sobre o 
aborto

Isadora de Araújo Pontes (UFF)

“Ainda estou aqui” e o impedimento à memória
Táscia Oliveira Souza (UFJF)

A imagem do Intelectual: o diário e a cena da escrita.
Daniel da Silva Moreira (UFJF)

QUINTA 10

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
Ricardo Lísias escreve-se: luto e vingança.

Pedro Armando de Almeida Magalhães (UERJ)

Memória oral transposta à escrita literária: Sefarad (2001) de Antônio 
Munoz Molina

Ana Paula de Souza (UNICAMP)

Repactuando memórias através do arquivo: a narrativa de Aleiton 
Fonseca em “O Pêndulo de Euclides”

Tarcisio Fernandes Cordeiro (UFMG)

111: memória e esquecimento do Massacre do Carandiru
Alexandre Ferreira Velho (PUC-Rio)

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 4
Exercícios de niilismo: memórias do exílio e do desenraizamento em 
textos de Agota Kristof

Renato Venâncio Henrique de Souza (UERJ)

Desafios memorialísticos à mesa: sabores e dissabores identitários 
no exílio em Un plat de porc aux bananes vertes de Simone e André 
Schwartz-Bart

Vanessa Massoni da Rocha (UFF)

Poesia contemporânea afro-brasileira: rompendo com os mecanismos 
de silenciamento e de esquecimento

Juliana Cristina Costa (UFJF)

Portugalidade e pós-memória: configurações e desconstrução da 
identidade portuguesa no século XXI

Roberta Guimarães Franco (UFLA/FAPEMIG)
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Viviane Vasconcelos (UERJ)
Tatiana Pequeno (UFF)

PRESENÇA DA ESCRITA FEMININA OU DA 
ESCRITA SOBRE MULhERES 69

Resumo: O objetivo é reunir reflexões acerca da Literatura Portuguesa, 
das Literaturas Africanas de Língua Portuguesa e/ou da Literatura 
Galega, ao longo da história, a fim de tentar esboçar uma discussão 
sobre a presença da escrita feminina ou da escrita sobre mulheres. 
Para tanto, podemos observar a descrição das mulheres desde as 
composições galego-portuguesas da Idade Média, as personagens 
dos romances portugueses do século XIX, por exemplo, ou refletir 
sobre o espaço das mulheres no mercado editorial desde o século 
passado. Por meio da relevância da revisitação histórica buscamos 
apontar as diferenças existentes entre essas literaturas no que diz 
respeito aos temas citados anteriormente. Na Idade Média e na Era 
Clássica, é possível pensar na descrição da imagem da mulher em 
uma trajetória histórico-literária, pois a participação das mulheres 
nas literaturas portuguesa e galega se caracteriza por uma ausência 
absoluta, característica que é mantida por muitos séculos, com raros e 
significativos textos, como as “Cartas Portuguesas”, de Sóror Mariana 
Alcoforado (1640-1723), conhecidas desde o século XVII. É importante 
destacar que essa ausência é ratificada pelo desconhecimento de 
grande parte da produção realizada por escritoras que ficaram à 
margem da história da literatura. Na literatura galega, a inserção das 
mulheres na literatura se deu, assim como na literatura portuguesa, 
pelo acesso de um grupo pequeno ao círculo das letras e das artes. 
De acordo com Carmen Blanco García, em “Literatura galega de las 
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mujeres: fundación e refundación” (1995), a presença feminina na 
literatura galega começa a acontecer gradualmente a partir do século 
XVIII, como é o caso de Rosalía de Castro (1837-1885), conhecida como 
a precursora da literatura galega moderna, e de Marquesa de Alorna 
(1750-1839), uma das vozes mais notáveis de um “Pré-Romantismo” 
em Portugal. A partir do século XIX, é possível observar elaborações de 
personagens femininas muito distintas nos romances do Romantismo 
e do Realismo português, como também na produção poética dos 
Oitocentos. A transformação dessa imagem também ocorre em outros 
gêneros e de outras maneiras, como nas cartas entre o escritor Camilo 
Castelo Branco (1825-1890) e D. Ana Plácido (1831-1895) ou nas 
cartas trocadas entre as personagens Simão e Teresa, do livro “Amor 
de Perdição”. Na tentativa de construção de uma discussão sobre 
as diferenças e aproximações acerca da elaboração da imagem da 
mulher e da presença de escritoras, há uma outra complexa reflexão 
quando abordamos as Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, não 
só em relação às distinções entre as literaturas de cada país, como 
também no que diz respeito à condição feminina em cada contexto. No 
livro “A Mulher em África. Vozes de uma margem sempre presente”, 
organizado por Inocência Mata e Laura Cavalcante Padilha (Lisboa, 
2007), há análises que privilegiam a reflexão sobre o lugar das mulheres 
nessas culturas, sobretudo pela capacidade que a literatura produz em 
questionar o discurso estabelecido e de pôr “em xeque os mecanismos 
de que se vale a hegemonia de ordem epistémica, política, ética e 
estética” (2007, p. 13)”.  Nesse sentido, outra pergunta que deve ser 
feita é “como” esses escritores e escritoras compreendem e/ou atuam 
na afirmação do papel da mulher na literatura, pois muitas dessas 
reflexões ocorrem hoje em dia por meio de experiências micro-políticas 
e em espaços literários novos, como antologias e poemas publicados 
em ambientes virtuais. Segundo Boaventura de Sousa Santos, em 
“Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade”, mesmo 
as identidades aparentemente mais consistentes, como a da mulher, 

escondem “jogos de polissemia, choques de temporalidades (...), 
responsáveis em última instância pela sucessão de configurações 
hermenêuticas que de época para época dão corpo e vida a tais 
identidades” (SANTOS, 1999, p.119). Essas transformações também 
ocorrem na literatura por meio da busca por novas linguagens e 
estéticas, como obras metaliterárias que questionam a estrutura e 
tentam construir uma escrita que se confunde com a vida, seja por 
meio da aproximação com elementos biográficos, seja através da 
incorporação de elementos presentes no cotidiano. É importante 
enfatizar, ainda, as diferentes dicções nas narrativas e poemas 
contemporâneos de autoria feminina, como outros sentidos que são 
atualizados no que diz respeito, por exemplo, às representações dos 
corpos, à elaboração e ao desenvolvimento das personagens femininas, 
à relação escritora e mercado editorial, ou seja, discussões marcadas, 
muitas vezes, pela necessidade da afirmação política e ideológica. 
Palavras-chave: Personagens femininas, Autoria feminina, Escrita, 
História

TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 1
A representação de África na Literatura Portuguesa Pós-74: Lobo 
Antunes e Isabela Figueiredo.

André Carneiro Ramos (UERJ)

A construção de identidade feminina na poesia de Paula Tavares
Ciomara Breder Krempser (UFJF)

A narrativa portuguesa contemporânea e a representação feminina: 
uma breve análise da obra de Dulce Maria Cardoso

Paula Renata Lucas Collares Ramis (PUC-RS)

A personagem feminina no romance Maria Isabel, de Maria Peregrina de 
Sousa

Juliana de Souza Mariano (UERJ)
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QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 2
Pelas mãos de Jenny, Camila e Natália – percursos femininos na prosa de 
Inês Pedrosa

Claudia Maria de Souza Amorim (UERJ)

Corpo e aparelho poético: Angélica Freitas, Margarida Vale de Gato e 
Paula Tavares

Tatiana Pequeno da Silva (UFF)

“Beatriz”, de A. P. Lopes de Mendonça: um entrecho italiano no contexto 
das discórdias civis portuguesas dos anos 40 e 50 do século XIX

Sérgio Nazar David (UERJ)

Mulheres peregrinas no medievo galego-português: da Rainha Santa às 
‘amigas’ do Trovadorismo

Maria do Amparo Tavares Maleval (USP/UERJ)

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 3
A escrita feminina afro-brasileira no cenário literário brasileiro

Mariângela Monsores Furtado Capuano (Colégio Pedro II)

Comparação e contraposição de conceitos no romance A Paixão 
Segundo G.H., de Clarice Lispector

Nayara Cristina Marques (UNESP)

A mulher e a busca do eu, em uma Aprendizagem ou O Livro dos 
Prazeres

Priscila Nogueira Branco (UFRJ)

A mulher que habita a superfície do texto - anotações sobre três diários 
de Llansol

Júlia de Carvalho Melo Lopes (PUC-Rio)

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 4
A eviterna discussão entre literatura e gênero

Joabe Nunes dos Santos (UFPE)

A cidade que não é de Ulisses, o Paraíso que não é de Eva
João Felipe Barbosa Borges (UFJF/IFF)

Construção do Imaginário e Relações de Poder na Narrativa de Autoria 
Feminina

Cláudia Regina da Silva Rodrigues (UFRJ)
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Juliane Vargas Welter (UFRN)
Karina de Castilhos Lucena (UFRgS)

PRESENÇA DAS DITADURAS NA FICÇãO 
CONTEMPORÂNEA: ARgENTINA, BRASIL, 
ChILE E URUgUAI.70

Resumo: As ditaduras na América do Sul, Argentina (1976 – 1983), 
Brasil (1964 – 1985), Chile (1973 – 1990) e Uruguai (1973 – 1985), 
foram responsáveis pelo trânsito forçado de artistas, intelectuais e 
militantes que nos anos 1970 se viram obrigados a abandonar seus 
países e fixar residência em novos locais. Esse trânsito, muitas vezes 
invisível nos documentos oficiais, ganha destaque como matéria 
ficcional, tanto na literatura como no cinema, especialmente nas 
produções mais recentes. Assim, são muitas as narrativas, literárias 
e cinematográficas, produzidas depois de findadas as ditaduras que 
tratam da trajetória daqueles que foram direta ou indiretamente 
afetados por esses regimes. O romance A resistência (2016), de 
Julián Fuks, consagrado pelo Prêmio Jabuti de melhor romance 
em 2016, funde a memória familiar do escritor à trajetória política 
de argentinos (seus pais) que se exilam no Brasil, tendo como 
problemática central a adoção do irmão do narrador ainda durante 
o regime. Maria Pilla, em Volto semana que vem (2015), narra o 
caminho inverso: as suas memórias de brasileira que se exila na 
Argentina também na tentativa de desviar da perseguição política, 
o que acaba por levá-la à prisão naquele país. O cinema acompanha 
a temática e faz registro semelhante, por exemplo, o filme uruguaio 
Migas de Pan (2016), dirigido por Manana Rodríguez, que retrata a 
prisão da protagonista no Uruguai e seu posterior exílio na Espanha. 
O longa chileno No (2012), de Pablo Larraín, discute as tensões do 
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processo de abertura política no Chile. O cinema brasileiro também 
participa desse momento de retomada do tema com produções de 
documentários como Diário de uma busca (2011), de Flávia Castro, 
Uma longa viagem (2011), de Lúcia Murat, e Os dias com ele (2013), 
de Maria Clara Escobar. Esses são apenas alguns exemplos da 
presença das ditaduras sul-americanas nas narrativas produzidas na 
região. Vale destacar que também o teatro seguiu essa tendência. 
No Chile, a peça La muerte y la doncella (1991), de Ariel Dorfman, 
traz no argumento os primeiros movimentos de redemocratização, 
um ano após a queda de Augusto Pinochet, abrindo espaço para o 
debate sobre políticas de memória e punição a torturadores. Este 
simpósio pretende, assim, debater a presença das ditaduras na ficção 
contemporânea, seja em narrativas literárias ou cinematográficas, 
produzidas na Argentina, Brasil, Chile ou Uruguai. Entende-se 
por ficção contemporânea, neste momento, aquela produzida na 
esteira da redemocratização em cada um desses países. O objetivo 
do simpósio, portanto, é pensar panoramicamente os processos 
políticos que impactam na literatura e no cinema sul-americanos 
sem deixar de atentar para a especificidade desses processos em 
cada país. Acredita-se que este panorama deixa ver formações 
históricas, políticas e ficcionais que talvez ficassem ocultas se vistas 
isoladamente. Nesse sentido, o contraste entre obras produzidas 
em tempos e locais específicos mas de assunto compartilhado, 
ao mesmo tempo em que ilumina essas especificidades, revela 
convergências que permitem entender a literatura e o cinema na 
Argentina, no Brasil, no Chile e no Uruguai como um conjunto. O 
recorte aqui feito, portanto, inclui países sul-americanos que, para 
além do período cronológico análogo, compartilham uma história 
de ditaduras semelhantes e redemocratizações desiguais. Este 
simpósio aceita perspectivas teóricas diversas – a teoria literária, 
a teoria social, a história, a filosofia, a psicanálise –, mas privilegia 
o cruzamento entre elas aos moldes do que fazem Christian 

Dunker, Maria Rita Kehl, Márcio Seligmann-Silva, Vladimir Safatle. 
Da mesma forma, são bem-vindos trabalhos que articulam forma 
estética e processo social pela perspectiva de Antonio Candido, 
Beatriz Sarlo, Roberto Schwarz, entre outros. Serão aceitos estudos 
de pesquisadores da área de Letras que se dedicam à literatura 
brasileira, literatura hispano-americana, literatura comparada 
ou teoria literária. Do mesmo modo, pesquisadores de áreas 
afins, que tenham por objeto o cinema ou a literatura, também 
podem apresentar seus trabalhos. Salienta-se que podem ser 
enquadrados neste simpósio estudos que incorporam o debate 
feminista no escopo deste tema, com problematizações como a 
autoria feminina, a especificidade da violência sofrida por mulheres 
no enclausuramento por motivo político ou, ainda, a potência dos 
estudos de gênero na contemporaneidade. Entende-se que a visada 
em conjunto e em comparação permitirá um alcance de análise mais 
amplo. Assim, a proposta é tornar este um espaço aberto, acolhendo 
pesquisadores e trabalhos de diferentes perspectivas. Este simpósio 
almeja. portanto, ampliar o debate estético e político das produções 
contemporâneas, bem como de nossos processos históricos e 
traumáticos recentes. 
Palavras-chave: Ficção contemporânea, Literatura brasileira, Literatura 
hispano-americana, Ditaduras

TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
‘Por que eu sobrevivi e eles não?’: a culpa dos sobreviventes e a 
literatura pós-ditatorial

Lua Gill da Cruz (UNICAMP)

A ditadura militar e seu poder de silenciamento: o dizer do silêncio no 
discurso de resistência em “A festa”

Iranildo Mota da Silva (UFRN)
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Ainda resta uma ponte em ruínas sobre o abismo: reflexos do exílio 
ditatorial em parte da obra de João Gilberto Noll e Roberto Bolaño

Cristiano Rodrigues Batista (UNICAMP)

Como “conquistar a terra, dominar a água, sujeitar a floresta”: a 
escritura macaggiana e a representação da “marcha para o oeste”, 
via discurso varguista, e do modelo desenvolvimentista militarista na 
Amazônia roraimense.

Mirella Miranda de Brito Silva (UFRR)

Excessos e passado – notas sobre romances brasileiros contemporâneos.
Juliane Vargas Welter (UFRN)

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2
“Garopaba mon amour”: o contexto ditatorial representado no conto de 
Caio Fernando Abreu.

Lilian Greice dos Santos Ortiz da Silveira (FURG)

Cerimônia, violência e indiferença: análise comparativa entre pelotão e 
general

Beatriz Mendes e Madruga (UFRN)

A cidade dos apáticos: os efeitos da ditadura civil-militar e a atualidade 
política dos contos de João Antônio (1963-1986)

Beatriz Moreira da Gama Malcher (UFRJ)

Memória, identidade e fiação científica brasileira: o que a narrativa de 
Umbra nos revela sobre a ditadura militar brasileira.

Fábio Henrique Novais de Mesquita (UFMA), Naiara Sales Araújo (UFMA)

O “direito à memória” – sobre Ainda estou aqui, de Marcelo Rubens 
Paiva

Milena Cláudia Magalhães Santos Guidio (UFSB)

QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
Assinatura rasurada: cinzas, sombras e formas em travessia na América 
Latina.

Danielle Ferreira Costa (IFMA)

Reflexões sobre memória, autoficção e ditadura em Montoneros: uma 
historia, de Andrés di Tella.

Vitor Lourenço Rodriguez Salgado (UFRJ)

Eduardo Galeano e a sensibilidade histórica da Memória
Heloísa Helena Ribeiro de Miranda (UFMT)

Ponía el dedo em uma llaga que demasiados deseaban disfrazar de 
cicatriz: um comentário sobre “La muerte y la doncella”, de Ariel 
Dorfman

Karina de Castilhos Lucena (UFRGS)
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Anderson Luís Nunes da Mata (UnB)
Edma de góis (UFBA)

REPRESENTAÇãO: O CONCEITO E SEUS 
LIMITES NA ARTE CONTEMPORÂNEA 71

Resumo: No final da década de 1970, Rosalind Krauss (1979) propôs 
a ideia de “expanded field”, a respeito das esculturas inadequadas às 
definições do gênero. Mais recentemente, Florencia Garramuño (2014) 
retomou essa proposta de Krauss, a fim de analisar a “inespecificidade” 
na arte contemporânea. A permanência do debate pelas últimas 
décadas decorre de uma crise que é parte constitutiva da modernidade, 
e que não foi capaz de tornar a preocupação com o gênero irrelevante 
nos estudos literários. De um lado, há a lógica nomotética, que tenta 
submeter o texto literário a alguma forma de classificação, de outro, 
a força da singularidade de cada enunciação. Em meio a essa tensão, 
encontram-se autores e leitores, que não são necessariamente 
sujeitos distintos, lidando com o aprofundamento de uma filologia 
que não chega a termo, mantendo-se em processo, e expandindo as 
classificações dadas aos gêneros, sempre em transformação – pela 
leitura e pela escrita. É nesse contexto que propomos uma discussão 
que traga à tona, especialmente no contexto da produção brasileira 
e latino-americana, os dois problemas: a insuficiência dos gêneros 
como chave para acessar a obra de arte, e, de fundo, a própria crise da 
representação, da qual se desdobram os problemas de classificação, 
não apenas aqueles dos gêneros, mas outros, que se tensionam 
com os limites das molduras da doxa para os processos de mímese e 
representação. Tendo em vista o debate em torno dos seus limites, 
faz-se necessário compreender que sentidos estão contidos nos 
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diversos conceitos abrigados no termo representação. Por um lado, a 
teoria tenta definir, compreender ou aprofundar as reflexões sobre o 
conceito, a partir de aproximações e distanciamentos da mímese, as 
relações entre obra e mundo, entre o texto e o real, o que pautou, com 
base aristotélica, as teorias clássicas sobre o assunto, tratando tanto 
da autoria e seu papel de criação e de mediação, quanto da recepção 
em diferentes protocolos de leitura. Estamos pensando aqui junto 
com Paul Ricoeur (2011) e sua proposta de retomada de Aristóteles 
e Santo Agostinho por meio das três mímeses, que articulam autoria, 
texto e recepção, e, afinal, tempo e memória. Também temos em 
mente a proposta de “representação-efeito”, feita por Luís Costa 
Lima (1981; 2010) ao longo de sua obra, sem deixar de observar a 
abordagem, apoiada em Mikhail Bakhtin, que Ella Shohat e Robert 
Stam (2006) fazem do conceito de representação, por meio da ideia 
de focalização, relativizando os sentidos produzidos nas obras, que 
põem em diálogo diversas vozes, em um processo no qual afetam 
e são afetadas por diferentes instâncias de autoria e recepção. Esse 
debate deve ser feito sem descartar a crítica ao próprio conceito de 
representação e sua dependência da produção de sentido, como o 
fazem, por exemplo, Hans U. Gumbrecht (2011), por meio do conceito 
de presença, Jean-Luc Nancy (1997), com a ideia de “sens”, e Jacques 
Rancière (2009), a partir do “sensible”. Em outro registro, a crítica se 
depara com manifestações que põem em causa o que entendemos por 
representação, bem como formas que anunciam o extravasamento de 
limites das artes, como propõe Garramuño (2014) ou que oferecem 
novas possibilidades, “formações da forma”, nos termos do filósofo 
Jean-Luc Nancy (2010). Daí lembramos algumas narrativas de difícil 
apreensão de um gênero, porque sugerem uma escrita que se distancia 
do modelo tradicional. Como na retomada do verso clássico de Camões 
pelo poeta português Herberto Helder – “Transforma-se o amador. 
Corre pelas formas dentro” – aproximariam-se da autoficcionalização 
do autor, ainda atrás de uma “definição”, à maneira do que fazem, por 

exemplo, Carlito Azevedo, Márcia Denser ou Marcus Vinícius Faustini. 
Lembramos também as obras de artistas que parecem caminhar sobre 
a linha imaginária de divisão das artes (artes visuais, audiovisual e 
literatura nos trabalhos de Rosângela Rennó, de Nuno Ramos, de Joel 
Pizzini, ou nos livros de artista de Valêncio Xavier). Em uma perspectiva 
política, essas obras, através das rupturas ou dissoluções das fronteiras 
dos gêneros e das linguagens, podem situar-se, em ato de resistência, 
na liminaridade, como propõe Mignolo (2003), o que pressupõe “um 
outro pensamento”, ou seja, outras formas de conhecer o mundo. Este 
simpósio reunirá trabalhos que articulam estas duas questões: por um 
lado, a viabilidade crítica do conceito de representação na atualidade, 
e, por outro, a discussão da inespecificidade das manifestações 
artísticas, que colocam à mostra um outro problema associado à 
representação. Nesse sentido, serão acolhidas as comunicações 
que se propuserem a discutir, com enfoque no contemporâneo, 
preferencialmente desde o Brasil ou em diálogo com a produção 
oriunda de outros países da América Latina, o campo expandido das 
artes – literatura, artes visuais, cinema, música, performance –, em 
articulação com problemas estéticos, políticos e éticos relativos à 
representação, na autoria ou na recepção, por meio da atualização ou 
da crítica do conceito. 
Palavras-chave: Representação, Forma, Arte contemporânea, Gênero

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 1
Representação-afeto: por uma dimensão sensorial e emocional da 
experiência literária

Lígia Gonçalves Diniz (UnB)

A matéria como tensão na poética híbrida de Nuno Ramos
Luciana Silva Camara da Silva (UFRJ)
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Dos males do corpo à cura pela narrativa: representações de doença e 
morte na literatura brasileira contemporânea

Edma de Góis (UFBA)

“Este é um poema que você está lendo como se fosse eu”: a 
liminaridade como um modo de leitura

Anderson Luís Nunes da Mata (UnB)

Por uma outra (sub) versão: gênero literário e representação em 
Eduardo Galeano

Francielly Baliana Godoy (UNIFESP)

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2
Representação e experimentação na literatura de Elvira Vigna

Pedro Taam (PUC-SP)

Fragmentos historiográficos: cartografias feministas nas obras de Elvira 
Vigna e Clarice Lispector

Júlia Braga Neves (Humboldt-Universität zu Berlin/King)

Fora do plano: uma análise do espaço como forma de exclusão
Anderson de Figueiredo Matias (UnB)

Pensando o conceito de representação em Becos da memória e Um 
defeito de cor

Maria Aparecida Cruz de Oliveira (UnB)

Literatura como exposição: um olhar sobre as biografias de mídia 
popular no Brasil

Pedro Ivo Rocha de Macedo (UnB)

Fernanda Teixeira de Medeiros (UERJ)
Liana de Camargo Leão (UFPR)
Marlene Soares dos Santos (UFRJ)

ShAKESPEARE EM MúLTIPLOS TEMPOS E 
(INTER)TEXTUALIDADES72

Resumo: A obra dramática e lírica de Shakespeare, em circulação desde 
o século XVI, encarna de forma exemplar as múltiplas textualidades em 
que se difunde a literatura. Emblema disso é a presença do livro, ou de 
muitos livros, nos arredores e no interior do Globe Theatre elisabetano, 
conforme relata a historiadora Tiffany Stern (In De Grazia & Wells, 
2010): muitos espectadores chegavam horas antes da apresentação 
para garantir bons assentos, já que não havia lugares marcados, e 
levavam consigo livros para ajudar a passar o tempo. Aproveitando-
se dessa situação, os teatros passaram a vender livros também, como 
fazem até hoje o Shakespeare’s Globe, o National Theatre e o Royal 
Shakespeare Theatre. Lembremos que foi principalmente através 
da palavra impressa que o teatro shakespeariano foi transmitido e 
universalizado, graças às sucessivas gerações de editores que Lukas 
Erne (2008) chama de “colaboradores modernos” de Shakespeare. 
Após a publicação do Primeiro Fólio, em 1623, com a obra completa 
shakespeariana, então constando de 36 peças, organizadas em torno de 
uma figura autoral central (Roger Chartier), seguiram-se várias edições, 
que divulgaram seu nome não mais limitado aos palcos, aumentando 
o número de seus apreciadores, que fizeram dele o livro mais famoso 
da língua inglesa juntamente com a Bíblia. Dois outros marcos 
editoriais merecem destaque por ampliarem, consideravelmente, o 
público leitor shakespeariano, incluindo crianças e mulheres, ambos, 
coincidentemente, datando de 1807: Contos de Shakespeare, de Mary 
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e Charles Lamb, e Shakespeare para família, de Henrietta e Thomas 
Bowdler. Aqui, já vemos o Shakespeare adaptado, o que constitui, 
desde a Restauração, uma outra vertente muito forte de sua circulação. 
Além disso, deve-se ressaltar o papel dos tradutores que não só 
propagaram a dramaturgia shakespeariana em outros países como, em 
muitos casos, fizeram de suas traduções verdadeiras obras literárias, 
como o alemão August Schlegel.
No campo das artes visuais, a pintura se inspira na obra 
shakespeariana através dos pincéis de William Hoggarth e William 
Blake, e adquire uma grande projeção com a inauguração da 
Boydell’s Shakespeare Gallery em 1789,  com o ambicioso projeto 
de exibir todas as personagens shakespearianas vistas por grandes 
pintores. Em 1848, Rossetti, Hunt e Millais fundam o movimento Pré–
Rafaelita, dedicando-se a pintar personagens e cenas inspiradas pela 
dramaturgia de Shakespeare. Desde fins do século XVIII, a presença 
de Shakespeare é marcante também na música, com as óperas de 
Victor Berlioz, Giuseppe Verdi e Richard Wagner e, no século XX, 
como as composições de Benjamin Britten.
Com o nascimento do cinema, consolida-se a presença de Shakespeare 
universalmente. Grigori Kozintsev, na União Soviética; Akira Kurosawa, 
no Japão;  e Franco Zefirelli, na Itália, produzem inesquecíveis 
adaptações fílmicas, que se somam às dos expoentes americanos e 
ingleses como Orson Welles, Laurence Olivier e, mais recentemente, 
Kenneth Brannagh. 
No teatro do século XX, muitos diretores deixam uma marca definitiva 
na história das montagens shakespearianas como os ingleses  Harvey 
Granville-Barker, John Gielgud, Laurence Olivier, Peter Hall, Peter Brook, 
o japonês  Yukio Ninagawa e o canadense Robert Lepage. 
A televisão também se tornou uma grande divulgadora da obra 
de Shakespeare. No período entre 1978-1985, a BBC transmitiu 
encenações especialmente feitas para o seu projeto de exibir 37 peças 
do cânone. Mais recentemente, séries como, por exemplo, The Hollow 

Crown (2016), baseada nas duas tetralogias das peças históricas,  
alcançaram grande sucesso de público e crítica.  
No campo literário, as intertextualidades shakespearianas estendem-
se por diversas culturas e línguas, tanto na forma de leitura crítica 
quanto de apropriações e adaptações, fazendo-se visíveis, no 
contexto anglófono, nas obras de Samuel Taylor Coleridge, John 
Keats, Walter Scott, Charles Dickens, T.S. Eliot, James Joyce, W. H. 
Auden, Samuel Beckett, Robert Nye, John Updike, e Neil Gaiman, 
entre outros. No Brasil, Machado de Assis foi um leitor assíduo de 
Shakespeare, e contemporaneamente, importantes autores de ficção, 
como Bernardo Carvalho, Rubens Figueiredo, Rodrigo Lacerda, Jorge 
Furtado, Luis Fernando Veríssimo, entre outros, estabelecem diálogos 
com a obra shakespeariana.
Em plena era digital, os aplicativos para celulares não deixam 
de inspirar releituras de peças. Uma coleção chamada OMG 
Shakespeare começou, em 2015, a republicar as peças em 
“textspeak”, o idioma das trocas de mensagens virtuais. A “marca” 
Shakespeare também se encontra em diversos produtos, vendidos 
com fins exclusivamente comerciais: canetas, cadernos, bolsas, 
canecas, chaveiros, entre outros.
Nessa longa e múltipla trajetória, a obra shakespeariana vê-se  
renovada,  enriquecida e desafiada, circulando em meios por vezes 
muito distantes de seus suportes originais -- o palco e o livro. Tendo 
em vista essa miríade de modalidades de presença, nos domínios 
erudito e popular, a proposta do Simpósio é reunir pesquisadores/
as que lidem com universo shakespeariano levando em conta sua 
infinita capilarização e variedade, enfrentando os desafios de pensar 
Shakespeare  a partir do seu texto, e para além dele. 
Palavras-chave: Shakespeare, Adaptações, Apropriações, 
Intertextualidades
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TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
A reconstrução contemporânea do cânone shakespeariano

Alexander Rezende Luz (UFRRJ)

“Ele é pura diversão”: uma análise das performances cômicas do 
universo shakespeariano

Erika Coachman (UFRJ)

“Ela é toda coberta de países”: a geografia poética das comédias 
shakespearianas

Marlene Soares dos Santos (UFRJ)

O Ricardo III de Gasparani e Módena: um solo de múltiplas vozes
Liana de Camargo Leão (UFPR),  Marcia Martins (PUC-Rio)

TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 2
Intertextualidades com o Hamlet shakespeariano e a posição do 
narrador em Enclausurado de Ian McEwan

Angelica Tomiello (UEM)

Hamlet em prosa e verso na literatura brasileira contemporânea
Fernanda Teixeira de Medeiros (UERJ)

Um diálogo entre a Dinamarca e a Espanha: Hamlet e A tragédia espanhola
Leonardo Bérenger Alves Carneiro (PUC-Rio)

Uma reflexão sobre os paratextos das traduções brasileiras de Hamlet
Pedro Luís Sala Vieira (UFRJ)

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 3
O soldado Romeu: um recorte sobre identidades sexuais em uma 
tradução intersemiótica de Romeu e Julieta

Hildeberto da Silva Reis Junior (UFBA)

A atualidade do muro: Lear de Edward Bond, uma releitura de 
Shakespeare no teatro pós-guerra britânico

Jonathan Renan da Silva Souza (USP)

A floresta que se move: reescrevendo Macbeth de Shakespeare para a 
tela

Raquel Ferreira Ribeiro (UFC)

Salvem Shakespeare: as estratégias literárias de abordagem de William 
Shakespeare em “The Sandman” de Neil Gaiman e “Kill Shakespeare”, de 
Anthony Del Col e Connor McCreary

Gustavo Melo Czekster (PUC-RS)

O Doutor e o Bardo: um jogo de cultura popular e referências literárias
Flavia Rodrigues Monteiro (UFMG)

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 4
O poder usurpado: ecos da obra shakespeariana no seriado House of 
Cards

Elenice Koziel (UFPR)

Shakespeare nas redes sociais: Peace, Good Tickle-Brain, de Mya Gosling
Rebeca Queluz (UFPR)

Um panorama sobre peças shakespearianas em musical
Yuri Jivago Amorim Caribe (UFPE)

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 5
Os Proteus de William Shakespeare e de Antônio José da Silva: em busca 
de uma possivel intertextualidade

Eduardo Neves da Silva (USP)

O julgamento em Conto de inverno, Dom Casmurro e São Bernardo: as 
evidências, o ciúme e a culpa

Izaura Vieira Mariano de Souza (UERJ)



405

XV Congresso InternaCIonal da aBralIC

404

Visões femininas d’A Tempestade no romance contemporâneo de 
expressão inglesa

Maria Clara Versiani Galery (UFOP)

Estudo de uma adaptação infantil de Romeu e Julieta
Tiago Marques Luiz (UFU)

Os tempos de Shakespeare: relevância
Roberto Ferreira da Rocha (UFRJ)

73
Cesar Braga-Pinto (Northwestern U.)
Maite Conde (University of Cambridge)

TEMPOS DA BELLE ÉPOQUE

Resumo: A partir do tema da ABRALIC desse ano, “Experiências 
literárias, textualidades contemporâneas”, esse simpósio procura 
propostas que considerem produções culturais na Belle Époque 
brasileira (c.1890-1920) no contexto das tensões resultantes 
das transformações tecnológicas, materiais, sexuais, políticas e 
psicológicas do perído. Cruzando o fin-de-siècle, a Belle Époque 
esteve marcada por aquilo que Brito Broca chamou de “um 
mundanismo”, conforme a elite cultural, social e política se abria 
para a modernidade e para um novo espírito de cosmopolitismo. 
Novos artigos de importação e nova mão de obra alteraram a 
paisagem material e social da cidade, abrindo-se a novas práticas e 
novas sensibilidades. Por mais que a nova era parecesse receptiva 
e acolhedora, ela também detonou uma crise ao testemunhar, 
entre outras coisas, a emergência de novas formas de produção 
cultural, novas ideologias e novos movimentos sociais (socialismo, 
anarquismo, feminismo) que questionaram a moralidade assim 
como as identidades tradicionais. Subjetividades sociais, políticas 
e culturais foram reposicionas, criando assim uma série de 
apreensões em relação à paisagem cotidiana, sobretudo no Rio 
de Janeiro, mas também em outras cidades do país. O seminário 
aceitará trabalhos que examinem as maneiras pelas quais a cultura 
do período reagiu às transformações culturais e urbanas e como 
a arte registrou (ou rasurou) novas subjetividades, experiências e 
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temporalidades. Temas incluem, mas não se limitam a: gêneros não 
normativos e sexualidades queer; feminismo e a “nova mulher”; 
“dadyismo” e novas masculinidades; imitação, mimetismo e 
pose; história, moda e o contemporâneo; desejos cosmopolitas; 
modernas aristocracias; configurações urbanas e cartografias 
suburbanas; políticas raciais e representações do corpo racializado; 
cultura popular e operária; novas tecnologias; nostalgia e 
revolução; culturas visuais e consumo 
Palavras-chave: Belle Epoque, Gênero e sexualidade, Cosmopolitismo, 
Modernidade

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
Casos Alegres e a Leitura Alegre

Riane Avelino Dias (UERJ)

João do Rio e os Wilderianos
Cesar Braga-Pinto (Northwestern University)

Coelho Neto e a literatura de Caliban na Belle Époque brasileira
Renata Ferreira Vieira (UERJ)

Vaslav Nijinsky: corpo eros e escrita de caos
Haroldo André Garcia de Oliveira (PUC-Rio)

RABELAIS: Alfredo Gallis e a literatura pornográfica na Belle Époque
Aline Cristina Moreira Duarte (UERJ)

QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2
Ir embora por vontade própria seria bastante diferente de ser expulso : 
Como e para que textos atuais citam a cidade remodelada da Belle Époque

Fabiana de Pinho (PUC-Rio)

Cinema e Crônica: Reportagens de Novas Experiências Urbanas na Belle 
Epoque

Maite Conde (Universidade de Cambridge)

Telégrafo e fonógrafo: metáforas modernas da fragmentação em 
António Nobre e Camilo Pessanha

Bruno Anselmi Matangrano (USP) 

As Chroniquetas de Arthur Azevedo
Ana Cláudia Suriani da Silva (University College London)

Machado de Assis: Um olhar de costas para o fim do século
Ingrid Brioso Rieumont (Princeton University)

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
Mulheres e interiores: epistolografia e literatura em Júlia Lopes de 
Almeida

Rodrigo Jorge Ribeiro Neves (USP)

Configurações (anti)patriarcais no naturalismo brasileiro
Marina Pozes Pereira Santos (UFF)

Tensões entre as Esferas do Público e do Privado: Júlia Lopes de Almeida, 
Leitora e Escritora

Cintia Kozonoi Vezzani (Northwestern University)

Trabalho e política em Júlia Lopes de Almeida
Ligia Cristina Machado (Unicamp)
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74
Sylvia helena Cyntrão (UnB)
Júlio Cesar Valladão Diniz (PUC-Rio)
Fernando Fábio Fiorese Furtado (UFJF)

TEXTUALIDADES CONTEMPORÂNEAS: 
PROCESSOS DE hIBRIDAÇãO

Resumo: A proposta do simpósio “Textualidades contemporâneas: 
processos de hibridação” é reunir pesquisadores da área de Letras 
que trabalham a partir de uma perspectiva transdisciplinar e sob a 
noção da literatura como campo ampliado e expandido. Objetiva-
se colocar no espaço de discussão do simpósio múltiplas formas 
de abordagem que, ao mesmo tempo, questionam e reformulam o 
estatuto estrito da literatura. Da mesma forma, pretende-se colocar 
em tensão os objetos e as teorias que rasuram as fronteiras entre 
distintas linguagens e práticas artísticas da contemporaneidade, 
como forma de destacar o que se denomina “processos híbridos”. 
Dentro desse amplo recorte, interessam ao simpósio propostas 
que possam contribuir para uma discussão sobre as noções de 
textualidade e literatura como campos de disputa crítica e teórica 
que foram reconfigurados mediante sua interface com disciplinas 
como a filosofia, a antropologia, a história, a teoria da comunicação, 
entre outras. Interessa-nos também compor um retrato amplo da 
área, que incorpore, ao lado das manifestações literárias em seu 
sentido tradicional, os processos de pesquisa que trabalham com 
questões de visualidade, sonoridade, plasticidade e jogam luz sobre 
narrativas musicais, cinematográficas, teatrais e do campo das artes 
visuais e plásticas. Acompanhando o que Michel Foucault, já nos anos 
de 1970, apontava em sua afirmação de que “a partir do século XIX, 
todo ato literário se dá e toma consciência de si mesmo como uma 
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transgressão dessa essência pura e inacessível que seria a literatura”, 
e as ideias que se desdobraram em inúmeras contribuições para 
pensar o espaço do literário, este simpósio pretende aprofundar 
como na contemporaneidade um conjunto de práticas artísticas 
vêm ainda se debruçando sobre o que define a compreensão do 
termo literatura, e de que formas essa compreensão implica uma 
desestabilização de noções consolidadas historicamente. O simpósio 
procura entender igualmente de que maneira as faculdades de 
Letras brasileiras têm encarado o desafio de se abrire teoricamente 
e metodologicamente para absorver as pesquisas que trabalham 
a interdisciplinaridade da abrangência de objetos incorporados 
pela noção de “campo ampliado”, na perspectiva contemporânea 
de processos de hibridação. Questionamentos sobre uma possível 
perda de valor do literário strictu sensu no quadro atual de pesquisas 
acadêmicas, sobre a construção ou consolidação de modelos teóricos 
que possam dar conta dessa dita “inespecificidade” da experiência 
literária contemporânea, ou sobre a implicação dessa tendência para 
compreensão do que define o literário fora dos meios acadêmicos são 
interrogações que, também, se desdobram como foco de interesse 
do debate que propomos para o XV Congresso Internacional da 
ABRALIC. Nesse sentido, vale incorporar como suporte dos objetivos 
deste simpósio as reflexões de Luiz Ruffato, em entrevista de 2007 
para o projeto “Ofício da Palavra”, nas quais o escritor afirmava e 
destacava, como de suma importância, a transposição do debate 
crítico e público sobre literatura dos meios de comunicação para 
a universidade: “A crítica literária no Brasil está centrada hoje na 
academia, com muita gente fazendo ótimos trabalhos. É uma crítica 
extremamente importante para o desenvolvimento da literatura 
contemporânea. Talvez seja a primeira vez na história brasileira que as 
universidades estejam acompanhando, de fato, o que está sendo feito 
na atualidade. Eu costumava brincar que o slogan da universidade 
era “autor bom é autor morto”. (...). Hoje existem inúmeros nichos 

de acompanhamento do que está sendo feito na literatura brasileira, 
com muita coragem. Porque é preciso coragem, acima de tudo, para 
avaliar o que está sendo feito junto quando esta produção acontece.” 
Os modos como o campo acadêmico de Letras, ao se tornar poroso 
para outros campos disciplinares, e ao incluir em seu escopo de 
pesquisas práticas artísticas diversas, ganha ou perde potência, sendo 
espaço de intervenção crítica na literatura contemporânea é, no 
nosso entendimento, uma discussão ainda pertinente e necessária 
para os pesquisadores da área de forma geral. Assim, para concretizar 
a proposta, este simpósio receberá os trabalhos que coloquem 
objetos e práticas artísticas em fricção com o debate sobre os temas 
da memória, identidade, subjetividade, gênero, nacionalidade, 
realismo e materialidade das escritas, como parte do campo de 
problemas que os estudos de literatura enfrentam atualmente. Os 
conceitos que envolvem tais estudos nos interessam em especial 
, pois determinam hoje claves importantes de leitura sobre o que 
entendemos como experiência da contemporaneidade. 
Palavras-chave: Textualidades, Contemporâneo, Hibridação, Crítica

TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
Textualidades dos espaços em trânsito: percepções, sensibilidades e 
afetos

Rogério Lima (UNB)

Quatro Pontos de Dispersão: Fratura, Exílio, Asilo, Desistência”
Daniel Castanheira (PUC-Rio)

Esquecimento - procedimento de escrita em três movimentos.
Raissa de Góes (PUC-Rio) 

Para que tudo não vire poeira, ainda
Mariana Kaufman (PUC-Rio) 
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TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 2
Francisco é Francisco? (Do gosto da especulação no romance de Chico 
Buarque de Holanda)

Sylvia Helena Cyntrão (UNB)

Literatura e espetáculo: A ironia como desejo em leite Derramado
Elizabeth Barros de Souza Lima (UNB)

Epistemologia da confusão: uma discussão sobre o papel do sujeito em 
Foucault na narrativa literária contemporânea

Wilton Barroso Filho (UNB)

As vozes narrativas em busca de suas raízes
Denise Moreira Santana (UNB)

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
Políticas do Audiovisual no Brasil Contemporâneo: Novos agentes, novas 
estéticas

Miguel Jost (PUC-Rio)

Coletivos de cultura e ocupações: modos contemporâneos de reformular 
subjetividades e disputar narrativas

Marina Lima Mendes (PUC-Rio)

Inscrições Urbanas: A cidade como suporte de outras escritas 
contemporâneas

Julia Casotti Nogueira (PUC-Rio)

CEP 20.000: O direito à existência literária para além do livro
Vitor Grabowski de Paiva (PUC-Rio)

A parte do fogo: aproximações, equivalências, e narrativas do incêndio 
do MAM

Felipe Paranaguá Braga (PUC-Rio)

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 4
Bob Dylan e o híbrido da canção

Paulo da Costa e Silva (UFRJ), Gustavo Sant´Anna de Souza (PUC-Rio)

Titãs, Torquato e Neruda: a textualidade da despedida
Angie Miranda Antunes (UFJF)

A capa e o estado permanente de invenção de si: a capa de disco como 
suporte para o (auto)retrato do artista

Aicha de Figueiredo Barat (PUC-Rio)

Música e notação: das musas à indeterminação
Bernardo Mouzinho Girauta (PUC-Rio)

“Eu tô te explicando pra te confundir” – A questão da personagem na 
ficção e o livro autobiográfico de Tom Zé

Patrícia Anette Schroeder Gonçalves (USP)

QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 5
Quereres – notações sobre três pequenos gestos

Júlio Diniz (PUC-Rio)

Conversas entre teoria e ficção na obra e prática de escritores-
professores universitários neste início de século XX

Leonardo Villa-Forte (PUC-Rio)

Guimarães Rosa curador de Guimarães Rosa
Livia de Sá Baião (PUC-Rio)

Terry Eagleton e ideologia do híbrido
Tiago Leite Costa (PUC-Rio)

O pop-camp político do Teatro do Ridículo
Ana Gabriela Dickstein Roiffe (PUC-Rio)
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QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 6
De volta ao labirinto: entre a literatura e a história

Flavio Martins Carneiro (UERJ)

(Trans)tornar (a) o tempo e (a) história
Danusa Depes Porta (PUC-Rio) 

Literatura y prensa: intimidad escritural y contexto de violencia  en 
corresponsales de guerra

Jaime Galgani (UMCE- Chile)

Memória, horror e alteridades em “Nove noites”de Bernardo Carvalho 
Livia Penedo Jacob (UERJ)

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 7
Três poetas brasileiros e o rapto da pós-modernidade

Fernando Fiorese (UFJF)

Sobre a escritura expandida de Nuno Ramos: para pensar-viver-sentir 
como modos artísticos de estar no mundo

Maria Beatriz Castanheira (PUC-Rio)

A ficção enquanto possibilidade de se pensar o humano: estudos sobre 
o sujeito em ˜Uma duas”, de Eliane Brum

Nathália Coelho da Silva (UNB)

A epistemologia do romance: fundamentação, pensamento, espírito e 
memória

Lucas Fernando Gonçalves (UNB)

Deslocamento, memória e hibridação cultural em
Ana Maria Lisboa de Mello (UFRJ)

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 8
Escritas da infratura

Frederico Coelho (PUC-Rio)

Suspiro – o que sobra e o que some através de Mira Schendel
Omar Salomão (PUC-Rio)

O movimento dos corpos na renga particular de John Cage
Adriana Maciel (PUC-Rio)

Intoxicação voluntária e escritas de si na produção de subjetividades 
dissidentes

Luiz Guilherme Fonseca (PUC-Rio)

Imaginismo onilírico: pode o sonho produzir narrativas políticas?
Charles Philippe Jacquard (PUC-Rio)
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gilles Jean Abes (UFSC)
Andréa Cesco (UFSC)
Cláudia grijó Vilarouca (UFPA)

TEXTUALIDADES CONTEMPORÂNEAS: 
TRADUÇãO, hISTóRIA E CRíTICA75

Resumo: Este simpósio pretende reunir trabalhos cuja metodologia 
esteja centrada sobretudo na tradução comentada e/ou anotada de 
textos literários, na história da tradução, assim como em pesquisas 
no âmbito da crítica da tradução, tendo como horizonte um debate 
sobre as textualidades contemporâneas. Em outras palavras, 
buscamos discutir o conjunto de características que formam um 
texto, seja este literário ou de gêneros como as HQ’s ou Games, 
considerando também outros suportes, tais como a internet ou 
virtuais. Nossa ótica, para melhor ilustrar a questão, é o conceito 
de letra de Antoine Berman. Entendemos que estas características 
do texto, que podem envolver elementos estéticos, como na poesia 
ou na prosa literária, ou ainda semióticos nos quadrinhos, podem 
ser abordados sob a perspectiva daquele conceito. Para além dos 
elementos essenciais à clareza, precisão e objetividade do discurso - 
da textualidade - propomos uma discussão sobre outros elementos 
que compõem o texto, tais como ritmo, rima, métrica, espaço 
gráfico, imagem, cor, forma, lacunas, além de combinações de 
palavras que escapam à fala/escrita considerada “padrão” ou aceita, 
melhor dizendo, que provocam um desvio. Lembramos aqui da 
famosa declaração de Mallarmé de que poesia se faz com palavras. 
Compreendemos todos esses elementos a partir do conceito de 
letra, cujo alcance ampliamos voluntariamente, já que acolhe o 
Outro - os elementos supracitados - que pode ser bizarro, estranho, 
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estrangeiro, quase imperceptível, instável, mas latente ou vibrante 
no texto. Ademais, acreditamos que a pesquisa em tradução inspira-
se no campo fértil da prática tradutória e na sua reflexão. Segundo 
Neckel: “O processo de tomada de decisão do tradutor revela a 
forma como compreende, e posteriormente escolhe para representar 
em seu texto, as propriedades inerentes ao texto de partida”. E não 
há dúvida de que a teoria pode se nutrir da experiência prática. O 
tradutor vai delineando, portanto, sua própria poética sobre o ato 
de traduzir e os objetos decorrentes de certo ato pragmático: suas 
traduções. Segundo Levý, “traduzir é um processo de tomada de 
decisão: uma série de um certo número de situações consecutivas 
– movimentos, como em um jogo – que impõem ao tradutor a 
necessidade de escolher dentre um certo número (muitas vezes 
exatamente definível) de alternativas”. Assim, este simpósio pretende 
proporcionar um espaço de discussão e reflexão - resultante de 
uma experiência do traduzir - sobre as escolhas que surgem do ato 
tradutório e suas implicações, assim como discutir o posicionamento 
do tradutor em relação ao texto de partida e de chegada, ao 
leitor, a questões culturais ou ainda frente a diferentes suportes. 
Entendemos a experiência como Antoine Berman o faz, a partir de 
Heidegger, enquanto acontecimento que vem, atinge, cai, derruba o 
tradutor e torna-o outro. O fazer tradutório significa passar, sofrer do 
início ao fim, aguentar, acolher o que o atinge ao submeter-se a este 
fazer. Trabalhos que abordem a história da tradução também serão 
pertinentes para se debater, inclusive, diferentes posturas perante 
o texto, conforme a época em que as traduções foram realizadas ou 
publicadas. Considera-se que a escolha deste eixo temático poderá 
oferecer o espaço necessário para o intercâmbio entre os diferentes 
posicionamentos teóricos e práticos. Finalmente, este simpósio 
procura dar visibilidade ao tradutor e a criar uma cultura de inclusão 
da questão do poder e da reflexão do traduzir. Sendo assim, serão 
aceitas contribuições que versem também sobre as mais diversas 

experiências de tradução literária: retradução, autoria e estratégias 
e crítica de tradução serão igualmente objetos de discussão do 
simpósio a partir da experiência da tradução em si. Apresentações 
teóricas e práticas sobre a sua experiência enquanto tradutor de 
obras literárias publicadas em livros ou revistas especializadas, 
ou em outros suportes, serão muito bem-vindas. É importante 
precisar que entendemos a literatura no seu sentido amplo, ou 
seja, romance, poesia, contos, correspondência, biografia, obras 
do Novo Jornalismo, literatura infanto-juvenil, ou ainda história 
em quadrinhos, games, etc. Acolher, analisar e traduzir a letra de 
diferentes textos, eis a discussão que esperamos incentivar e que 
desejamos profícua. 
Palavras-chave: Tradução comentada, História da tradução, Crítica da 
tradução, Textualidades

TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
A operação tradutora de Ana Hatherly

Matthews Carvalho Rocha Cirne (UFRJ)

An Analysis of some Metaphors and Translation Strategies in the Song 
Lyrics “Waters of March”

Ciléia Alves Menezes (UFPA)

Contracultura em tradução: Woody Guthrie na Itália, Espanha e Brasil
Cassiano Teixeira de Freitas Fagundes (UFSC)

Por uma poética da autotradução: o limbo de Nancy Huston
Julia de Vasconcelos Magalhães Veras (UFMG/ Université Paris 8 
Vincennes Saint-Denis)

Os sentidos e os cinco sentidos do poema: duas traduções de um dos 
“prelúdios” de T. S. Eliot

Artur Almeida de Ataíde (UFPE)
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QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 2
Emancipação estética: uma análise comparativa de neologismos de 
Grande Sertão: Veredas em suas traduções para o espanhol

Leomir Silva de Carvalho (UFPA)

Traduzir para ler “outros”: vozes poéticas em Sermones y Prédicas del 
Cristo de Elqui, obra de Nicanor Parra

Mary Anne Warken Soares Sobottka (UFSC)

A sátira ao teatro grego e o feminino na tradução da obra La fortuna con 
seso y la hora de todos de Francisco de Quevedo y Villegas

Cleonice Marisa de Brito Naedzold de Souza (UFSC)

A tradução de contos populares: os reflexos da memória, história e 
cultura nas narrativas bruxólicas

Myrian Vasques Oyarzabal (UFSC)

Da história à crítica através da tradução de Calila e Dimna
Liliane Vargas Garcia (UFSC)

QUINTA 10 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
A tradução no ninar de uma cantiga: entre o ritmo, o sentido e a alteridade

Rosanne Branco (UFPA)

Escrever é existir, mas traduzir é nascer. Adiaffi, um escritor-tradutor e 
ativista

Yéo N’gana (UFSC)

Na travessia e na tradução: a romantização da literatura de mulheres 
viajantes do século XIX

Louise Marie Goodman (UFMG)

Tradução literária em Línguas de Sinais: Tradução comentada de textos e 
contextos da literatura brasileira

Jefferson Bruno Moreira Santana (UFSC)

Reflexões sobre a tradução de si: Ugo Foscolo e Jacopo Ortis entre a vida 
e a poiesis

Karine Simoni (UFSC)

SEXTA 11

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 4
Qe é qe reqer qe regressem (qe vem de Les Revenentes, de Perec)?

José Roberto Andrade Féres (UFPB)

Rumo à prosa: aspectos de um novo projeto de tradução dos Petits 
Poèmes en Prose, de Baudelaire

Eduardo Horta Nassif Veras (UNICAMP)

Tradução, autoria e original: potências do rizoma
Gilles Jean Abes (UFSC)

A tradução da hipocrisia social nos Sueños y Discursos, de Francisco de 
Quevedo y Villegas

Andréa Cesco (UFSC)
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Lyslei Nascimento (UFMg) 
Nancy Rozenchan (USP)

TEXTUALIDADES JUDAICAS 
CONTEMPORÂNEAS76

Resumo: Este simpósio receberá propostas de comunicações que 
elaborem reflexões teóricas e críticas sobre as múltiplas formas de 
textualidades judaicas na contemporaneidade. A tradição judaica 
oferece, com diversidade, uma importante oportunidade de se 
analisar a literatura, em várias de suas manifestações na atualidade 
bem como as relações da literatura com a tecnologia, com outros 
textos como o cinema, a fotografia, a cibernética e as artes visuais 
e gráficas. Os valores literários, considerados imprescindíveis, 
que Italo Calvino elencou em Seis propostas para o próximo 
milênio (1991), a saber: a leveza, a exatidão, a multiplicidade, a 
rapidez, a visibilidade e a consistência – são alguns dos operadores 
capazes de delinear, em vários níveis, a inscrição dessa tradição na 
contemporaneidade, sua incidência e estratégia de enunciação. 
Das tábuas da Lei às telas do computador, como apontam Regina 
Zilberman & Marisa Lajolo (2009), a relação dos judeus com as 
palavras, é paradigmática. Da materialidade do suporte e da mídia 
sobre a qual se instala a produção literária, metáforas sempre 
atualizadas da arqueologia, da genealogia, da tradução, da tradição 
dos manuscritos e palimpsestos, passando pelo hipertexto e pela 
invenção de realidades virtuais, a textualidade judaica também põe 
em cena o escritor e sua representação, nem sempre cordial ou 
submisso, com o ofício da literatura. Copistas, cronistas, demiurgos 
e magos das palavras, esses criadores de textos, autorizados e 
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não autorizados, exibem, em suas peculiaridades, tensões entre a 
autoria, a cópia, a repetição, a diferença. Em recente publicação, 
Amós Oz & Fania Oz-Salzberger (2015) distinguem a controvérsia, 
a ironia, o autoexame, os muitos exílios, as diásporas e a Shoah, 
além de uma particular relação com a memória, como estratégias 
discursivas em que a experimentação de estilos, de gêneros, de 
autorias, configuram uma linhagem de textos, que exibe, em sua 
diversidade, vozes, lugares e formas de inscrição que põem em relevo 
uma tradição literária criativa e criadora. Essas características revelam 
a interatividade, a escrita hipertextual, a construção de identidades, 
memórias e realidades virtuais que ressignificam não só a escrita, 
mas o corpo, o objeto livro, os manuscritos e as telas. Lendas como 
a do Golem, como um duplo e um espelhamento de criadores e 
criaturas, a relação do autômato com a monstruosidade, os ciborgues 
e a tecnologia; ou a de Lilith e as questões de gênero, deixando 
vislumbrar o estranhamento diante do feminino, por exemplo; a 
reelaboração de mitos da criação e a relação com a escrita e outros 
tantos temas caros à reflexão presente na ficção se perpetuam no 
contexto judaico e migram para outros espaços revelando vitalidade 
e abrangência. Os contos em microrrelatos ou em prosa poética; o 
romance enciclopédico e a estrutura narrativa linear ou em curto-
circuito com verbetes e fragmentos; a poesia digital e a dicção bíblica, 
bem como os gêneros híbridos, o inacabamento, a tradução e o 
diálogo entre as artes, só para citar algumas dessas manifestações 
das textualidades judaicas na contemporaneidade, estão presentes 
numa literatura que trabalha com uma tradição que é, ao mesmo 
tempo, arcaica – com seus símbolos e metáforas milenares – mas 
também contemporânea, na medida em que se inscreve, em suas 
mais variadas formas, no tempo atual. O acervo judaico é, nesse 
sentido, como o Aleph, no conto célebre de Jorge Luis Borges, espaço 
e tempo de convergências, tensões, duplos e fantasmagorias. Para 
Ricardo Piglia, a memória é a tradição. No caso da memória judaica, 

feita de uma proverbial tradição de comentários e interpretações, os 
textos se configuram como uma pré-história contemporânea, como 
vestígios de um passado que se filtram no presente a partir de uma 
concepção de leitura e escrita cada vez mais ampla e difusa. Delineia-
se, dessa forma, um noção de arquivo enquanto um conjunto de 
bens culturais e práticas discursivas que instauram enunciados 
como acontecimentos continuamente reorganizados, traduzidos 
e revisados. O modo de ação do escritor, nesse contexto, lendo e 
relendo o acervo judaico, um arquivo, portanto, que o antecede, 
implica estabelecer estratégias para entrar e sair da tradição, para 
propor ao leitor um jogo de transmissões, de retomadas, de citações. 
Constituídas por vestígios de cultura, de onde se retiram fragmentos 
dispersos, essas textualidades podem alcançar desfechos não 
previstos. Nesse sentido, o que se acessa não é mais uma tradição 
imaginada como coesa como um todo coeso, mas um rastro, um 
recorte, vários recortes, que se inscrevem na contemporaneidade 
pela invenção. 
Palavras-chave: Literatura judaica contemporânea, Tradição na 
contemporaneidade, Texto e contemporaneidade, Memória e 
contemporaneidade

TERÇA 08 

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 1
Sexualidade e repressão em Uma certa paz, de Amós Oz

Evandro José dos Santos Neto (USP)

Relações entre literatura e história israelense na ficção de Amós Oz
Fernanda dos Santos Silveira Moreira (UFRJ)

A alteridade do semelhante: desvendando a face do marrokai sakin, em 
Shum Gamadiu Lô Yavô’ú, de Sara Shiló

Leopoldo Osorio Carvalho de Oliveira (UFRJ)
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TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 2
Do legado da literatura norte-americana à obra de Moacyr Scliar: 
intertextos da condição judaica

Fábio de Carvalho Messa (UFPR)

Moacyr Scliar: fazedor de Golems
Márcio Cesar Pereira dos Santos (UFMG)

QUARTA 09

Manhã [09:00 – 11:00] 
Sessão 3
A literatura de testemunho de Ilse Losa

Saul Kirschbaum (Pesquisador independente)

Arquivos possíveis: Sob céus estranhos, de Daniel Blaufuks
Lyslei Nascimento (UFMG)

O inferno dos outros: uma análise sobre o humor e o horror na obra de 
David Grossman

Karla Loise de Almeida Petel (USP)

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 4
A resistência: uma leitura à luz do Talmud

Sheila Kaplan (UFRJ)

Cervantes e Kabbalah: aspectos da sabedoria oculta propõem uma outra 
leitura da obra Dom Quixote de La Mancha

Charles Kiefer (PUC-RS)

Traços de expressão árabe e russa na literatura hebraica contemporânea
Nancy Rozenchan (USP)

Ana Cecilia Olmos (USP)
Elena Palmero gonzález (UFRJ)

TEXTUALIDADES TRANSAMERICANAS E 
TRANSATLÂNTICAS77

Resumo: Dando continuidade aos trabalhos iniciados no XV Encontro 
da ABRAILIC celebrado em setembro de 2016, este simpósio convoca 
propostas que abordem a literatura latino-americana contemporânea em 
seus vínculos de pertencimento a uma comunidade literária pensada para 
além do paradigma nacional ou continental que, seguindo um imperativo 
de representatividade, sustentou a grande tradição crítica e historiográfica 
do século XIX e grande parte do XX. 
Diversas perguntas norteiam esta convocatória: O que ocorre quando a 
variável nacional, de grande tradição crítica nos estudos literários latino-
americanos, se apresenta como uma variável em crise, atualmente 
afetada pelos movimentos migratórios, pelo intercâmbio de signos, 
símbolos e valores que fluem nas redes sociais, pelas novas formas de 
identidade de grupo geradas nas comunidades virtuais, pelos diversos 
processos de mundialização da cultura e pelo próprio esgotamento de um 
modelo crítico e historiográfico que articulava literatura, língua e território 
nacional de maneira linear e contínua? Como pensar as fronteiras, 
as fertilizações diaspóricas, as relações norte-sul, os diálogos ilhas-
continente, os intercâmbios trasatlánticos, os processos de negociação 
linguística, as poéticas produzidas na expansão dos limites da linguagem, 
do espaço, dos géneros e dos suportes tradicionais da produção literária?  
Como pensar os diálogos translocais, transmediais, transgêneros e de 
transárea que hoje dinamizam a cultura latino-americana?  Qual o sentido 
de voltar a temas tradicionais da historiografia literária latino-americana 
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(fundamentalmente dos séculos XIX e XX) que se fixaram sob um modelo 
de base lineal sob outras perspectivas de analise? 
Sem pretender respostas definitivas, tentamos mobilizar uma reflexão 
em torno de uma textualidade transamericana e transatlântica, pensando 
a comunidade literária latino-americana a partir de um heterogêneo 
constitutivo, do conflito e do paradoxo dos limites. Nessa linha de 
pensamento, o simpósio propõe abrir um espaço de debate em torno 
a questões que problematizem toda articulação linear e contínua entre 
literatura, língua e território, mobilizando uma reflexão crítica disposta a 
explorar os deslocamentos, as fronteiras e os intercâmbios linguísticos, 
literários ou culturais. Em síntese, atendendo à alta mobilidade cultural 
da contemporaneidade, buscaremos indagar as possibilidades de uma 
literatura que, na sua errância, tende a apagar a sua origem para favorecer 
uma multiplicidade de enraizamentos simultâneos ou sucessivos (N. 
Bourriaud). Serão aceitas propostas que abordem questões tais como: 
literatura e movimentos migratórios; literatura e processos de negociação 
linguística; literatura e outras linguagens; literatura e formas heterogêneas 
da cultura; literatura e tradução; relações literárias transversais 
entre o regional, o nacional e o mundial; literatura e deslocamentos 
interamericanos e transatlânticos; releituras contemporâneas da 
historiografia literária latino-americana e temas comparados de historia e 
critica da literatura latino-americana. 
Palavras-chave: Relações literárias transamericanas, Relações literárias 
transatlânticas, Deslocamentos culturais, literários e linguísticos, Estudos 
de Transárea

TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 1
Wo am I? Identidade, alteridade e negociação cultural no livro 
Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie

Iasmin Rocha da Luz Araruna de Oliveira (UERJ)

Literatura, ética e violência: narrativas transamericanas da escravidão 
Denise Almeida Silva (URI)

Errâncias de um gênero na obra de autores de origem antilhana: a 
reinvenção da textualidade policial à luz da poética da crioulização

Maria Bernadette Thereza Velloso Porto (UFF)

A Poética da Relação: o Caribe em conexão com o mundo
Maria Fernanda Isidoro Chaves (UFRJ)

Espaço biográfico e figurações da memória na literatura cubana-americana
Elena C. Palmero González (UFRJ)

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 2
Menos tropical e mais tropicalista: a subtropicália ítalo-germánica e um 
projeto de dissolução do Brasil 

Gustavo Arthur Matte (PUC-RS)

Deslocamentos territoriais e hibridações culturais em La cognizione del 
dolore de Carlo Emilio Gadda

Fabrizio Rusconi (UFRJ)

Em trânsito
Manuela Fantinato (PUC-Rio)

O escritor fora de sua língua
Rafael Eduardo Gutierrez Giraldo (Pesquisador independente)

Felipillo, ou o tradutor-intérprete de Juan José Saer
Lívia Grotto (USP)

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 3 
Os arquivos da intimidade do exílio de espanhóis na América

Silvia Cárcamo (UFRJ)



431

XV Congresso InternaCIonal da aBralIC

430

Novos mapas do hispanismo: a decadência dos impérios ibéricos
Anna Herron More (UnB)

Lecturas/escrituras fuera de lugar (pero no de cualquier sitio). A 
propósito de dos ensayos de Juan Villoro

Miriam Viviana Gárate (UNICAMP)

A profanação da nação e a crítica ao jornalismo na literatura latino-
americana contemporânea

Diogo de Hollanda Cavalcanti (UFRJ)

Literatura e futuro: Piglia, Saer, Calvino
Kelvin Falcão Klein (UNIRIO)

Lo disperso, lo híbrido, lo fragmentario en la literatura latinoamericana.
Ana Cecilia Olmos (USP)

SEXTA 11

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 4
Dos fantasmas que nos habitam os sonhos: uma leitura de Visiones de 
mujer com alas, de Aimée G. Bolaños

Giliard Ávila Barbosa (UFRGS/IFSul)

Voz, língua e comunidade em “La fiesta del monstruo” de Bustos 
Domecq

Pablo Gasparini (USP)

Deslocamento e dissimulação em Un poquito tarada de Dani Umpi
Isabel Cristina Jasinski (UFPR)

A representação das recentes imigrações no romance Si me querés 
quereme transa de Cristian Alarcón

Dalva Desirée Climent (UFRJ)

O contraste eu/outro em Leite derramado de Chico Buarque
Rafaela Cassia Procknov (USP)

Deise Quintiliano Pereira (UERJ)
Mario Bruno (UERJ)
Alex Fabiano Correia Jardim (Unimontes)

TRILhAS FILOSóFICAS POR VEREDAS 
LITERáRIAS: PERCURSOS DE ESgRIMISTAS 
EM METAgêNESE COMPARATISTA78

Resumo: “Sabe-se que os filósofos pré-socráticos costumavam 
expressar-se em linguagem poética – eles eram poetas – e que  
somente com o advento da ciência socrática foi esse procedimento 
abandonado. Pois até Sócrates, o intercâmbio entre filosofia e poesia 
processava-se a partir de um solo comum, e tudo acontecia de 
modo alheio a qualquer modalidade de lógica excludente. De fato, 
o parentesco entre filosofia e poesia não deriva tão-somente de 
qualquer coisa como a forma externa da expressão, exterioridade esta 
que, de resto, se quer como entidade autônoma. Muito antes disso, 
filosofia e poesia medram a partir de uma mesma problemática, a 
ponto de se poder asseverar que, quando Nietzsche fala da “filosofia 
no tempo trágico dos gregos”, faz-se difícil garantir onde termina o 
substantivo e onde começa o adjetivo” . Partindo das reflexões de 
Gerd Bornheim, reconhecemos que, embora distantes de sua origem 
comum, filosofia e literatura jamais deixaram de travar um fecundo 
comércio entre si. O século XX viu prolongar-se o interesse dos filósofos 
pelos temas literários e o dos escritores e teóricos da literatura pela 
filosofia. As relações entre literatura e filosofia permanecem na ordem 
do dia. Se nos limitássemos aos últimos anos, constataríamos uma 
verdadeira diligência literária por parte de alguns filósofos. Pensemos 
em Heidegger e sua análise da obra de Hölderlin ou em Deleuze e 
seu belo ensaio sobre Proust. Podemos ainda evocar os escritos de 
Pierre Macherey (À quoi pense la littérature ?) e Jacques Rancière 
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(La Parole muette. Essai sur les contradictions de la littérature), que 
buscam balizar as fronteiras entre filosofia e literatura. Mas como 
demarcar limites tão tênues? Em sua obra Philosophie et littérature. 
Approches et enjeux d”une question, Philippe Sabot afirma que hoje 
se desenvolve uma “espécie de filosofia da literatura que engaja, de 
maneira enviesada, mas decisiva, tanto uma redefinição da filosofia 
– enquanto ela se faz também nos textos literários e não apenas nos 
tratados e ensaios de filosofia – como de uma reelaboração da própria 
ideia de literatura – à medida que ela escapa de toda determinação 
essencial e da ordem da especulação estética, para se fazer um 
instrumento do pensamento” . Tendo se interessado sobejamente 
pelo lado obscuro da palavra, Maurice Blanchot insere-se na mesma 
linhagem de escritores que investem no trabalho de compreensão do 
concerto entre literatura e filosofia. É preciso, todavia, ter ciência de 
que para o autor de A Escrita do desastre os movimentos fundamentais 
pendem claramente para o primeiro termo do binômio: é na literatura 
que melhor exercita seu talento de esgrimista com uma pena nas 
mãos. Com efeito, o interesse incondicional pela literatura o levaria 
a denominar a filosofia como “nossa companheira clandestina” . Em 
Parler, ce n’est pas voir, Blanchot arremataria a questão ao demonstrar 
que, de Hölderlin e René Char, a palavra poética, na tradição filosófica, 
não irrompe como tal, ou seja, como uma maneira de dizer, mas 
como “uma maneira transcendental de ver” . Não se trata, portanto 
de recusar a filosofia, mas de circunscrevê-la no limite do seu olhar a 
uma distância necessária, passível de ver respeitadas sua alteridade e 
suas leis sob cuja primazia não se ajoelha o pensamento. Ao contrário, 
pensar equivale a um “falar sem saber que língua se fala nem que 
retórica se utiliza”. Destarte, observamos uma contínua interseção 
entre filosofia e literatura, capaz de produzir novos discursos sobre 
o homem e novas formas expressivas do pensamento. A proposta 
desse simpósio insere-se, assim, no ângulo agudo dessa convergência, 
instando aos participantes discutirem os copiosos modelos dialógicos 

que irrompem das camadas de fissuras talhadas entre o filosófico 
e o literário. Nossa busca é de estender o conceito de filosofia da 
literatura, de Philippe Sabot, à produção de um saber que reoriente o 
pensamento na direção de sua origem grega, quando o logos era ao 
mesmo tempo poético e filosófico. 
Palavras-chave: Dialogismo, Transdisciplinaridade, Literatura filosófica, 
Metagênese

TERÇA 08 

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 1
“Diários de motocicleta”: é possível se falar em cinema engajado na 
contemporaneidade? 

Deise Quintiliano Pereira (UERJ)

Das Páginas do livro para as telas do cinema - um estudo comparativo 
entre a obra literária “os pássaros” e sua adaptação para o cinema: 
considerações a partir do pensamento de Gilles Deleuze

Adhemar Santos de Oliveira (UNIMONTES)

Todos os homens são mortais: a necessária finitude humana, segundo 
Simone de Beauvoir

Neide Coelho Boechat (Centro Universitário Assunção - UNIFAI)

Literatura e filosofia: absurdo existencial e nonsense literário
Elson Dias de Oliveira (UNIMONTES)

QUARTA 09

Tarde [14:00 – 16:00] 
Sessão 2
Lima Barreto e as verdades de uma escrita delirante

Alex Fabiano Correia Jardim (UNIMONTES)

Desmoronamento da linguagem e experiência literária em Maura Lopes 
Cançado

Márcia Moreira Custódio (UFES)
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Mar-cela e o embate vivo entre mar e terra à luz de Deleuze
Talia Gabrielle Santos Azevedo (UEMA)

Tensão dissonante no “nativo de câncer”, de Ruy Barata
Laurenice Nogueira da Conceição (UFPA)

QUINTA 10

Tarde [14:30 – 16:30] 
Sessão 3
A Ontologia do singular em Alberto Caeiro

Marcos Vinicio Guimarães Giusti (IFF)

Mito e filosofia na tragédia de Sófocles
Orlando Luiz de Araújo (UFC)

Balzac e a questão da identidade em um tempo em que « l’homme 
armé de la pensée a remplacé le banneret bardé de fer »

Humberto Luiz Lima de Oliveira (UEFS)

A Noção de ligação no atlas do corpo e da imaginação, de Gonçalo M. 
Tavares

Alessandro Carvalho Sales (UNIRIO)
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